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 مقدمة الطبعة الثانیة
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
الحمد هللا رب العالمین، والصالة والسالم على خاتم النبیین سیدنا محمد وعلى آلھ 

 :وأصحابھ الطیبین الطاھرین، وبعد
فقد تم بفضل اهللا وتوفیقھ إخراج الطبعة األولى من ھذا الكتاب، وتم تداولھا واالنتفاع بھا 

 لغویة، ومن خالل دراسات ذاتیة فردیة في مجاالت دراسیة مختلفة، من خالل دورات
وجماعیة، في المراحل المختلفة من إعدادیة، وثانویة، وجامعیة، ومن خالل مطالعات 
ومراجعات للدارسین المتخصصین في اللغة بعامة، ولمحبي دراسة قواعد اللغة العربیة 

 .بخاصة
اب قرائھ ودارسیھ وقد نال الكتاب من خالل تداولھ وتناولھ بالدراسة واالنتفاع إعج

وثناءھم علیھ، وعلى ما بذل فیھ من جھد، ورغبوا في أن یعاد إصداره بعد نفاد طبعتھ 
 .األولى

وقد تبین من خالل الدراسة التطبیقیة لمادة الكتاب أن ھناك حاجة لبعض التصحیح 
ر والتنقیح والتعدیل في مادتھ، وقد تم ذلك في ھذه الطبعة الثانیة للكتاب، وكانت مظاھ

 :ذلك ما یلي
 تم تصحیح ما كان في الطبعة األولى من أخطاء بعضھا عند الكتابة، وبعضھا عند -أ

الطباعة، وآمل أن تكون قد صححت كلھا، وإن كانت قد بقیت بعض األخطاء فأرجو 
 .العفو إذ الزلل مني، والصواب بفضل اهللا

بطھ إلى االلتباس  تم الضبط بالشكل لجمیع ما ھو مھم أو مطلوب أو یؤدي عدم ض-ب
 .من األمثلة والشواھد من آیات القرآن الكریم أو أبیات الشعر أو العبارات النثریة

 تم تنقیح بعض العبارات وإضافة بعض المعلومات والملحوظات في ثنایا -ج
 .الموضوعات المختلفة في الكتاب حیثما كان ذلك ضرورًیا لزیادة الوضوح

تاب لتصبح خمسة بدال من أربعة، حیث أصبح الباب  تم تعدیل تقسیم موضوعات الك-د
الرابع شامال لموضوع مكمالت الجملة، الحال والتمییز وحروف الجر واإلضافة 
والتوابع، وأصبح ھناك الباب الخامس ویشمل موضوعات المصادر والمشتقات وبعض 

 .األسالیب وإعراب الجمل
 ییسر دراستھ واالستفادة منھ، وأن أسأل اهللا العلي القدیر أن ینفع بھذا الكتاب، وأن
 .یشملني بعفوه ورحمتھ؛ إنھ نعم المولى ونعم المجیب

 
 
 

    محمد عوض اهللا      ھـ1424غزة في ربیع األول 
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 مقدمة الطبعة األولى
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 النبیین سیدنا محمد وعلى آلھ الحمد هللا رب العالمین، والصالة والسالم على خاتم

 :وأصحابھ الطیبین الطاھرین، وبعد
فقد شعرت خالل سنواٍت طویلٍة من العالقة مع اللغة العربیة من خالل دراستھا وتدریسھا 
واإلشراف على معلمیھا وتوجیھھم والمشاركة في دورات المتخصصین فیھا بالحاجة إلى 

في إیجاٍز مفیٍد، ویبسطھا في توضیٍح وضع مؤلٍف في قواعدھا یجمع ھذه القواعد 
 .وتحدیٍد، وتتحقق فیھ مزایا القدیم والجدید

وقد ترددت  بین اإلقدام على ذلك واإلحجام عنھ لعلمي أن األولین في ھذا المضمار لم 
یتركوا مجاال لآلخرین وأنھم قد أتوا على كل ما یلزم دارس اللغة العربیة من قواعد 

  وغیر ذلك من فنونھا، ولم یبق لمن بعدھم ما یضیفھ إلى مانحوھا  وصرفھا وبالغتھا
أنتجوه في ھذه المیادین إال شرحا أو تعلیقا أو توسعا في ضرب أمثلٍة، ولشعوري كذلك 

 .بأنَّ العبء ثقیل، وأنَّ خدمة لغة القرآن مھمٌة جلیلٌة تحتاج إلى جھد وعمل دؤوب
اركة في مجال التألیف فیھا بوضع كتاب وقد شجعني على القیام باقتحام ھذه اللجة والمش

مبسط یفید منھ المعلم والمتعلم زمالء كرام خیِّرون حسن ظنھم في قدرتي على القیام 
بذلك، كما طلب مني الدارسون في دورتین للوعظ واإلرشاد أقامتھما وزارة األوقاف 

دریس مادة للوعاظ والمرشدین والخطباء واألئمة ومحفظي القرآن الكریم قمت فیھما بت
اللغة العربیة لھم أن أقوم بوضع مذكرة أو كتاب یعینھم على دراسة قواعد ھذه اللغة 
وعلى اإلحاطة بأبوابھا وموضوعاتھا بشكل یسیر، فأخذت أستجیب لھذا التشجیع وھذا 

 .الطلب وانشرح صدري للقیام بھذه المھمة معتمدا على اهللا ومستمدا العون منھ سبحانھ
ھذا الكتاب بطریقة أقرب إلى طریقة قدامى المؤلفین وھي االعتماد وقد وضعت مادة 

على اإلتیان بالموضوع وقاعدتھ أو تعریفھ ثم ضرب األمثلة لھ من القرآن الكریم ومن 
عیون الشعر والنثر، وعدلت عن الطریقة المتبعة في كتب القواعد المدرسیة التي تبدأ كل 

اج لألحكام والقواعد وتدوینھا ثم اإلتیان موضوع بذكر أمثلة لھ ثم مناقشة واستنت
 ابتدائیة أو إعدادیة أو(بالتدریبات ألنَّ ھذه الطریقة وإن كانت تناسب طالب المدارس 

إال أنھا ال تناسب من ھم في مستوى أعلى من ذلك ومن ھم بحاجة إلى القرب )  ثانویة
 اإلمكان إیراد األقوال من كتب التراث وأسالیب الرواد اللغویین األوائل متجنبا قدر

الكثیرة والخالفات النحویة تسھیال على القارئ واختصارا لجھد المتعلم وترغیبا في 
الدراسة اللغویة لیكون ذلك من خالل االستزادة من ھذه الدراسة واالقتراب من اللغة 

 :اقترابا یوثق الصلة بینھا وبین الناطقین بھا، وسمیتھ
 )غة العربیةاللمع البھیة في قواعد الل(

واهللا أسأل أن یجعل ھذا العمل خالصا لوجھھ الكریم وأن ینفع بھ كل من یرید النفع وأن 
یعفو عما قد یكون فیھ من زلل وأن یتوالني برحمتھ وعونھ فھو نعم المولى ونعم 

 .النصیر
 

    محمد عوض اهللا      1419غزة في محرم 
 ) م1998مایو (         أیار 
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  تمھید
 :للغةمعنى ا

اللغة كما عرفھا علماء اللغة العربیة في القرن الرابع الھجري ـ عصر النضج الفكري 
 .والحضاري واللغوي ـ ھي أصوات یعبر بھا كل قوم عن أغراضھم

واللغة بھذا التعریف إنما ھي وسیلة لخدمة المجتمع، وتأمین االتصال بین أفراده، فھم 
تھم وكل ما یخطر ببالھم أو یحسون بھ، فھي یعبرون بوساطة اللغة عن أغراضھم وحاجا

 .إذا سبیل التفاھم بین البشر، وطریق الفكر إلى المعرفة
واللغة العربیة على ھذا التعریف تجمع بین أبنائھا والناطقین بھا، وتوحدھم وتسھل لھم 

 .سبیل التفاھم والتواصل كما تربطھم بتراثھم، وتطلعھم على ثقافة سابقیھم وأفكارھم
 

 :أھمیة اللغة العربیة -1
اللغة العربیة التي ورثناھا عن أجدادنا، والتي شرفھا القرآن الكریم بنزولھ بھا، وتخلیده 
لھا، ال بد أن تكون مصدر اعتزاز لنا، فھي تجمع شتات أمة العرب وأمة اإلسالم على 

نة في لسان واحد مھما اختلفت بھم الدیار أو تباعدت األقطار؛ وعلینا أن نعتبرھا أما
أعناقنا نحرص علیھا حرصنا على أرواحنا، وننقلھا إلى أبنائنا وإلى األجیال من بعدنا 

 .صحیحة سلیمة
الكتاب والسنة، ومن خالل : وال یستطیع دارس للدین من خالل مصدریھ األساسیین

دراسة سیرة الصحابة رضوان اهللا علیھم، واجتھاداتھم واجتھادات تابعیھم االستقالل 
ن ھذه المصادر إال إذا كان على درایة تامة باللغة العربیة یعرف منھا العام بالفھم م

والخاص، والمطلق والمقید، والمجمل والمفصل، والحقیقة والمجاز، والمرادف 
 .والمضاد، والمؤكد والخالي إلى غیر ذلك من أبواب معرفة اللغة
م على اختالفھا أن یصل وكذلك ال یستطیع دارس الفكر والفلسفة والشعر واألدب والعلو

إلى شيء في ذلك كلھ إال إذا أتیح لھ اإللمام باللغة العربیة مفردات وجمال وأسالیب حتى 
 . یستطیع أن َیفھم وُیفھم

فھي إذا جدیرة بكل جھد یبذل في سبیلھا درسا وتمحیصا وبحثا وتدقیقا، وال غنى عنھا 
 . ألي دارس أو باحث في أي فن من فنون المعرفة

 

 :أھمیة قواعد اللغة العربیة -2
اللغة العربیة بوصفھا وسیلة تفاھم بین المتحدثین بھا لھا قواعد أساسیة یقوم علیھا كیانھا، 
ویعتمد علیھا بنیانھا، وھي قواعد ال تتغیر وال تتبدل ألنھا تشكل قوام اللغة، وشخصیتھا 

 .التي تدل علیھا
 التي تلزم الناس في حیاتھم العامة والتي والمقصود بالقواعد األساسیة للغة تلك القواعد

 .یستطیعون بوساطتھا تركیب الجمل وإنشاء الكالم
وفھم القواعد األساسیة للغة ضروري لكل متعلم مھما كان تخصصھ، فھو ضروريٌّ 
للطالب كي یحسن القراءة والفھم ثمَّ المناقشة واإلجابة، وضروريٌّ ألصحاب المھن 

لماء واالقتصادیین وغیرھم لیحسنوا كتابة بحوثھم وتقاریرھم كاألطباء والمھندسین والع
 ورسائلھم بلغة سلیمة مفھومة، وضروريٌّ كذلك للموظفین والعاملین في مجال  الخدمة
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 العامة كي یتمكنوا من التحدث أو الكتابة بلغة سلیمة، وكذلك فھو ضروريٌّ للدعاة 
 سامعیھم والتأثیر فیھم بلغتھم والخطباء والمرشدین كي یستطیعوا الوصول إلى قلوب

الصحیحة وبیانھم الواضح فیحملونھم بذلك على االستجابة لھم واإلفادة من وعظھم 
 .وإرشادھم

وحتى الرسائل الشخصیة لألھل واألصدقاء ال بدَّ أن تكون لغتھا سلیمة معبرة بدقة عما 
 ذلك قد تؤديفي نفوس مرسلیھا لتكون  أدعى إلى بقاء الصلة والمودة ألنھا بغیر 

 . إلى اإلھمال وعدم الرد والقطیعة
ومع ھذه األھمیة لقواعد اللغة العربیة فإنَّھ ال بدَّ من التذكیر بأنَّ القواعد ال تقصد لذاتھا 
بل لكونھا وسیلة تعین على التعبیر الصحیح، واإلبانة الكاملة عما في النفس، فلیس 

بغیر وعي بل العبرة بكثرة القراءة، الغرض حفظ القواعد عن ظھر قلب، وال تردیدھا 
 .وحفظ الجید من القول، والنسج على منوالھ على ضوء ھذه القواعد

 : المصادر األساسیة لقواعد اللغة العربیة-3
  نزل القرآن الكریم على النبي محمَّد صلى اهللا علیھ وسلم بلغة العرب فتحداھم ببالغة

ي ال ترقى إلیھ قدرتھم فكان الذروة في  آیاتھ ونظمھ المعجز، وبھرھم بأسلوبھ الذ
الفصاحة والبیان، وكان حدیث النبي صلى اهللا علیھ وسلم على الرغم من أمیتھ على 

 أفصح من:  "درجة من الفصاحة لم یصل إلیھا أحٌد من العرب فكان كما قال عن نفسھ
 مصدرین، فكان القرآن الكریم وحدیث النبي صلى اهللا علیھ وسلم أعلى " نطق بالضاد

 . یرجع إلیھما في فھم قواعد اللغة العربیة
وكان الشعر قبل ذلك مظھر النبوغ والفصاحة عند العرب وظل لھ دوره في حیاة العرب 
والمسلمین بعد اإلسالم حتى إنَّ عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ اعتبره دیوان اللغة 

 .أللفاظ العربیةالعربیة ووعاءھا وأوصى بحفظھ والرجوع إلیھ في فھم معاني ا
وكانت خطب العرب وأمثالھم وحكمھم كذلك من المصادر التي اعتمدھا الدارسون للغة 

 .العربیة والذین جمعوا قواعدھا بعد ذلك ودونوھا
وظل كالم العرب شعرا ونثرا مصدرا لقواعد اللغة ومجال استشھاد لھا حتى كثر اختالط 

م تكن لھ سلیقة أصال فشاب أسالیبھا العرب باألعاجم واستخدم اللغة العربیة من ل
في القرن (االختالل والركاكة وتوقف االحتجاج بكالم من جاء بعد عصورھا األولى 

 ).الثاني الھجري
 

 : جھود القدماء في جمع قواعد اللغة العربیة وتدوینھا-4
 كان أبو األسود الدؤلي ھو الذي وضع النحو بأمر اإلمام علي كرم اهللا وجھھ، وذلك أنَّ

العرب لفطرتھم على الفصاحة كان النطق باإلعراب سجیة فیھم من غیر تطبع، فلما كثر 
اإلسالم وتألفت القلوب اختلط العجم والعرب بالمعاشرة والمناكحة فتولد اللحن واإلمالة 
في غیر محلھا فرسم اإلمام علي ألبي األسود منھ أبوابا منھا باب إن واإلضافة واإلمالة 

أنَّ اهللا بريء من المشركین ( ھذا النحو، ثم سمع أبو األسود رجال یقرأ انُح: وقال لھ
ما أحسُن السماِء؟ : بالجر فوضع باب العطف والنعت، ثمَّ إنَّ ابنتھ قالت لھ یوما) ورسولھ

ما : قولي: إنما أتعجب من حسنھا فقال: أي بنیة نجومھا فقالت: على االستفھام فقال لھا
فاك فوضع باب التعجب واالستفھام وكان یراجع اإلمام في ذلك أحسَن السماَء وافتحي 

إلى أن حصل لھ ما فیھ الكفایة فوضع رسالة في النحو شاملة لھذه األبواب، ثمَّ أخذه عن 
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أبي األسود نفر منھم میمون األقرن وغیره ثمَّ خلفھم جماعة منھم أبو عمرو بن العالء ثمَّ 
بصري وكوفي وما زالوا :  صار الناس فریقینبعدھم الخلیل وسیبویھ والكسائي ثمَّ
 .یتداولونھ ویحكمون تدوینھ إلى اآلن

 
 وكان ممن صنف في قواعد اللغة من القدماء المبرد وابن یعیش وابن جني وابن مالك

 وابن ھشام وابن عقیل، ومن المحدثین الجارم ومحمد محیي الدین عبد الحمید والراجحي 
 .م اهللا جمیعا خیر الجزاءوعبد العلیم إبراھیم فجزاھ

 

 : قواعد اللغة العربیة نحو وصرف-5
نحا نحو فالن أي قصده واتجھ إلیھ، وفي : من معاني النحو في اللغة القصد واالتجاه یقال

: اصطالح النحویین ھو علم تعرف بھ أحوال أواخر الكلمات ومما ورد في تعریفھ قدیما
ف بھا أحكام الكلمات العربیة حال إفرادھا ھو علم بأصول مستنبطة من كالم العرب یعر

ھو انتحاء سمت كالم العرب أي ھو إنشاء الجمل : وحال تركیبھا، وورد كذلك في تعریفھ
 .على طریقة العرب في كالمھم

وتصریف (والصرف في اللغة ویقال لھ أیضا التصریف ھو التغییر ومنھ قولھ تعالى 
اعد یعرف بھا صیغ الكلمات العربیة أي تغییرھا، وفي االصطالح ھو قو) الریاح

وأحوالھا التي لیست إعرابا وال بناًء وھو بالمعنى العلمي علم بأصول یعرف بھا أحوال 
أبنیة الكلمة التي لیست بإعراب وال بناء، وبالمعنى العملي تحویل األصل الواحد إلى 

 واسم التفضیل أمثلة مختلفة لمعاٍن مقصودة ال تحصل إال بھا كاسمي الفاعل والمفعول
 .والتثنیة والجمع إلى غیر ذلك

وقد یطلق النحو ویراد بھ ما یقابل الصرف، وقد یراد بھ ما یشمل النحو والصرف، وإذا 
 .أطلقت كلمة قواعد فھي تصلح ألن تشمل كال منھما

 

 : طریقة الكتاب في تناول الموضوعات-6
رة مستقلة عن الصرف فألفوا تناول بعض المؤلفین في قواعد اللغة العربیة النحو بصو

كتبھم في النحو ولم یوردوا فیھا شیئا من الموضوعات الصرفیة، وتناول غیرھم 
الصرف بصورة مستقلة فألفوا الكتب فیھ دون أن تشمل شیئا من موضوعات النحو، 
وجمع بعضھم في مؤلفاتھم بین النحو والصرف فأوردوا موضوعات النحو أوال منفردًة 

بالموضوعات الصرفیة منفردًة، ومنھم من أورد الموضوعات النحویة ثمَّ أتبعوھا 
 .والصرفیة متداخلًة دون فصل بینھا

وقد تناول بعض المؤلفین موضوعات النحو من حیث عالمات اإلعراب فبدأ ترتیب 
كتابھ بالمرفوعات من األسماء ومن األفعال ثمَّ أتبعھا بالمنصوبات منھا ثمَّ بالمخفوضات 

ء والمجزوم من األفعال، وبعضھم تناولھا من حیث التقسیم إلى جمل اسمیة من األسما
 .وفعلیة، فمنھم من بدأ باالسمیة ثمَّ بمكمالتھا، ومنھم من بدأ بالفعلیة ثمَّ بمكمالتھا وھكذا

وقد راعیت في ترتیب مادة ھذا الكتاب أن أستفید من معظم الطرق السابقة فأوردت فیھ 
 مع الموضوعات النحویة وبحسب لزومھا وضرورتھا دون موضوعات صرفیة متداخلة

فصل كامل بینھما، كما رتبت الموضوعات بحسب اإلعراب والبناء أوال ثمَّ بحسب 
عالمات اإلعراب ثمَّ بحسب طبیعة تتابع الموضوعات وترابطھا دون تقیید بما إذا كانت 

وذلك من منطلق من موضوعات الجملة االسمیة أو الفعلیة أو مكمالت أي منھما، 
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  الكالم وأقسامھ-1
 :م تعریف الكال-1

الكالم في اللغة اسم لكل ما یتكلم بھ مفیدا كان أو غیر مفید، وھو عند النحویین اللفظ 
 ).استیقظ الرجل عند طلوع الفجر: (مثال ذلك. المفید فائدة یحسن السكوت علیھا

 

 : تقسیم الكالم إلى مفرد وجملة وشبھ جملة-2
لمة لھا معنى في حد ذاتھا، الكالم العربي ینقسم إلى مفرد وجملة وشبھ جملة، فالمفرد ك

ولكنھا ال تعطي معنى مفیدا كالجملة، والجملة تتألف من أكثر من كلمة وتعطي معنى 
 .مفیدا، وشبھ الجملة تتألف من أكثر من كلمة وال تعطي معنى إال بتعلقھا بغیرھا

جملة ) كتاب الولد في َدرجھ(مفرد، و) كتاب(فكلمة ) كتاب الولد في َدرجھ: (مثال ذلك
 .شبھ جملة ال تظھر فائدتھا إال متعلقة بما سبقھا) في َدرجھ(تعطي معنى مفیدا، و 

اجتھد (أو فعل واسم مثل ) محمٌد مجتھٌد(اسمان مثل : وأقل ما تتألف منھ الجمل كلمتان
، وقد یحذف جزء من الجملة وتبقى منھا كلمة واحدة ولكنھا مع ذلك تعتبر جملة )محمٌد

فھذه مع أنھا كلمة واحدة فھي جملة مركبة ) انتبھ(أو ) اجتھد( مثال ذلك أن تقول لشخٍص
 ).أنت(من فعل أمر ھو اجتھد أو انتبھ وفاعل مستتر تقدیره 

 

 : تعریف الكلمة-3
 :الكلمة  في  اصطالح النحاة قول مفرد لھ معنى، فالقول ھو لفظ یدل على معنى مثل

 والمفرد ما ال یدل جزؤه ، واللفظ صوت مشتمل على بعض الحروف،)فرس(و) رجل (
فإنَّ أجزاءه وھي الفاء والھاء والمیم إذا أفردت ال تدل ) فھم(على جزء معناه مثل كلمة 

فإنَّ كال من جزأیھ وھما كتاب والولد یدل على ) كتاب الولد(على شيء بخالف قولنا 
 .جزء من معناه فھو مركب ال مفرد

: أو قولنا) ألقى علىٌّ كلمة في الحفل: ( قولناوقد تستعمل الكلمة ویقصد بھا الكالم في مثل
 ).كتب محرر الصحیفة كلمة قیمة حول حقوق اإلنسان(
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 : تقسیم الكلمة المفردة إلى اسم وفعل وحرف-4
اسم وفعل وحرف؛ وذلك بناًء على استقرائھم : قسم النحاة الكلمة المفردة إلى ثالثة أقسام

 كتاب، محمد،(: األقسام الثالثة فمثال االسملكالم العرب الذي وجدوه منحصرا في ھذه 

 ).ھل إن، من،( :الحرف ومثال )اكتب یكتب، كتب،( :الفعل ومثال )اجتھاد
 

 : تعریف االسم وعالماتھ-5
، وقد یكون )قراءة، تكریم: (االسم ھو ما یدل على معنى في نفسھ مجردا من الزمن مثل

 أو حیوانا) نشیط: (إلنسان مثلأو صفة ) عمر:  (ما یدل علیھ االسم إنسانا مثل
 ). شجاعة: (أو معنویا مثل) جبل: (أو شیئا حسیا مثل) حصان: ( مثل

 :ولالسم عالمات تمیزه عن الفعل والحرف وھي
 ).كتاب ھشاٍم جدید: ( الجر مثل-أ
 ).ھشاٌم تلمیٌذ مؤدٌب: ( التنوین مثل-ب
 ).یا ھشاُم ساعد زمیلك: ( النداء مثل-ج
 ).الكتاب، القلم، االحترام: (مثل دخول ال علیھ -د
سمیر طالب : ( اإلسناد إلیھ، أي أن یسند إلیھ أو یتحدث عنھ بأن یكون مبتدأ مثل-ھـ

 ).كوفئ سمیر لتفوقھ: (أو نائب فاعل مثل ،)دروسھ سمیر ذاكر( :مثل فاعال أو )مجتھد
 : ملحوظات

 أن یقبلھا أو یقبل بعضھا،  ھذه العالمات ال یلزم أن تكون كلھا في االسم بل یمكن:األولى
والضمیر مثل ) ال(ال تقبل ) محمد(أو ) سمیر(تقبل كل العالمات، وكلمة ) ولد(فكلمة 

 ).فھمت، أعطیت: (ال یقبل إال اإلسناد فقط مثل) التاء(
 التنوین في أصل معناه اللغوي إدخال النون أو التصویت، ثم غلب استعمالھ :الثانیة
 :خر االسم لفًظا ال خًطا لغیر توكید وھو أنواع أربعةنون زائدة تلحق آ: بمعنى
منھا تنوین األمكنیة ویقال لھ تنوین التمكن، وتنوین التمكین وھو الالحق لألسماء : األول

 ).زیٍد، و رجٍل، وقاٍض ( المعربة المنصرفة مثل 
فتھا، تنوین التنكیر وھو الالحق لبعض األسماء المبنیة فرًقا بینھا وبین معر: والثاني

 .وذلك كالعلم المختوم بویھ كسیبویھ فإنھ ال ینون إذا أرید بھ معین
، وكبعض أسماء )نظرت إلى سیبویٍھ جدید(أما إذا أرید بھ غیر معین فإنھ ینون فیقال 

 )إیٍھ، وصٍھ، و ُأٍف(األفعال إذا أرید بھا حدث غیر معین فإنھا تنون مثل 
 العوض وھو على ثالثة أقسام ألنھ إما أن تنوین التعویض، ویقال لھ تنوین: والثالث

في حالتي الرفع والجر فإنھ یكون ) جواٍر، وغواٍش(یكون عوًضا عن حرف مثل تنوین 
وإما أن یكون عوًضا عن كلمة وھو الالحق . عوًضا عن الیاء المحذوفة في كل منھما

 )كلٌّ قائم(لكلمة كل أو بعض عوًضا عما تضاف إلیھ مثل 
أي كل واحد، ) كًال ھدینا(أي كل المخلوقات، ) كلٌّ لھ قانتون(م ومنھ أي كل إنسان قائ

) ویقولون نؤمن ببعٍض ونكفر ببعٍض(أي من كل بحر، ) ومن كلٍّ تأكلون لحًما طریا(
 :أي ببعض الرسل، وإما أن یكون عوًضاعن جملة وھو الذي یلحق إذ مثل

 .مأي حین إذ بلغت الروح الحلقو) وأنتم حینئٍذ تنظرون(
فإنھ في مقابل ) مسلماٍت( تنوین المقابلة وھو الالحق لجمع المؤنث السالم مثل :والرابع

 ).مسلمین(النون في جمع المذكر السالم مثل 
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وھناك نوع آخر من التنوین غیر مشھور وال یختص باالسم بل یدخل على الفعل، وعلى 
أي التي آخرھا حرف علة الحرف ویسمى تنوین الترنم وھو الذي یلحق القوافي المطلقة 

 :مثل
 )وقولي إن أصبُت لقد أصابن   أقّلي اللَّوم عاِذَل والعتابن(

 .للترنم ) العتابا، أصابا(بدًال من األلف ) أصابن(و ) العتابن(فقد جاء التنوین في 
وھناك نوع آخر من التنوین أقل شھرًة وال یختص باالسم ویلحق االسم المقترن بأل 

لغالي، وھو الذي یلحق القوافي المقیدة، أي التي یكون آخر البیت فیھا ویسمى التنوین ا
 :حرفا صحیحا ساكنا مثل

 )ُمْشَتِبِھ اَألعالِم َلمَّاِع الَخَفْقَن  وقاِتِم األعماِق خاِوي اْلُمْخَتَرْقْن(
قاتم األعماق صحراء واسعة داكنة، المخترق مھب الریح، األعالم عالمات كانت 

 .لالھتداء بھا، الخفق اضطراب السرابتوضع في الطرق 
 ھناك نوع من األسماء المعربة ال یقبل التنوین وھو بذلك یقترب من الشبھ بالفعل :الثالثة

في اسمیتھ، وبقیة األسماء ) متمكن غیر أمكن: (ویقال لھ) الممنوع من الصرف(ویسمى 
 ).متمكن أمكن(المعربة یقال للواحد منھا 

 

 :اتھ تعریف الفعل وعالم-6
كلمة دلت على معنى في نفسھا : الفعل في اللغة معناه الحدث وفي اصطالح النحاة ھو

واقترنت بزمن، ومنھم من قال واقترنت بأحد األزمنة الثالثة، أو ھو ما یدل على 
یدل على ) كتب(، فالفعل )كتب، یكتب، اكتب: (حصول عمل في زمن معین مثل

، والفعل )الفعل الماضي( مثل ھذا الفعل حصول الكتابة في الزمن الماضي، ویسمى
الفعل (یدل على حصول الكتابة في الزمن الحاضر، ویسمى مثل ھذا الفعل ) یكتب(

 یدل على طلب حصول الكتابة في المستقبل،  ویسمى مثل ) اكتب(والفعل ). المضارع
 ).فعل األمر(ھذا الفعل 

 :وللفعل عالمات تمیزه عن االسم والحرف
ماضي عالمتھ قبول تاء التأنیث الساكنة مثل فھمْت، أو تاء الفاعل المتحركة  فالفعل ال-أ

 ).فھمِت(و) فھمَت(و) فھمُت(مثل 
، وابتداؤه بأحد حروف )لم یفھم(قبلھ مثل ) لم( والفعل المضارع عالمتھ قبول -ب

 ).أفھم، نفھم، یفھم، تفھم(مثل ) أنیت(المضارعة وھي مجموعة في كلمة 
وأن ) اجتھد(المتھ أن یدل على الطلب ویكون موجھا للمخاطب مثل  وفعل األمر ع-ج

اذھَبْن، والثقیلة مثل (ونون التوكید الخفیفة مثل ) اجتھدي(یقبل یاء المخاطبة مثل 
 ).اجتھدنَّ(
 

 : معنى الحرف وعالماتھ-7
وعالماتھ أنھ ال ) إلى، في، الباء(الحرف ھو كلمة ال یظھر معناھا إال مع غیرھا مثل 

 .بل شیئا من عالمات االسم وال من عالمات الفعلیق
ھل محمد : (، تقول)ھل( من الحروف ما یدخل على األسماء واألفعال مثل :ملحوظة
، )في(، ومنھا ما ال یدخل إال على األسماء مثل )ھل حضر محمد؟: (وتقول) حاضر؟
 ).العلم في الصغر كالنقش في الحجر: (تقول
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 : أسماء األفعال-8
ة العربیة كلمات تدل على معان مقترنة بزمن وتحمل معنى الفعل وتعمل عملھ في اللغ

ولكنھا ال تقبل عالمات الفعل قال تسمى أفعاال، وتخالف األسماء في أنھا تدل على معنى 
ولذلك فقد سماھا النحاة أسماء أفعال، والواحد منھا اسم . مقترن بزمن فال تسمى أسماء

ومن ). َھُلمَّ إلى عمل الخیر) (َھُلمَّ(، )اَت النجاُح دون اجتھادھیھ) (ھیھاَت: (مثالھا. فعل
 :أحكامھا ما یلي

 . أسماء األفعال كلھا مبنیة ال تتأثر بالعوامل-1
صٍھ، أٍف، بٍخ، وھو تنوین تنكیر ولیس كتنوین التمكین :   بعضھا یلحقھ التنوین مثل-2

 .ثل إلیك، دونك، ھاكالذي یلحق األسماء المعربة، وبعضھا تلحقھ الضمائر م
 تعمل أسماء األفعال عمل األفعال التي تنوب عنھا والتي ھي بمعناھا فترفع الفاعل -3

فاعل السم الفعل ھیھات، وقد ینصب اسم ) نجاح(فكلمة ) ھیھات نجاُح المھمل: (مثل
 مفعول بھ) الطفَل(، فكلمة )َدراِك الطفَل: (الفعل المفعول بھ إذا ناب عن فعل متعد مثل

 ).دراك(السم الفعل 
 الطفَل: ( ال یجوز تقدیم معمول اسم الفعل علیھ كما یتقدم معمول الفعل،  فال تقول-4

 ). َدراِك
 : تنقسم من حیث أصلھا إلى ثالثة أقسام-5
وھو ما ورد عن العرب بشكلھ الذي ھو علیھ ولم یكن قد استعمل :  اسم فعل مرتجل-أ

بمعنى أتعجب ) وي(بمعنى اسكت و) صھ: (ھ وذلك مثلقبل ذلك استعماال آخر ثمَّ نقل عن
 .بمعنى افترق) شتان(و
 اسم فعل منقول وھو ما سبق استعمالھ ظرفا أو جارا ومجرورا أو مصدرا ثمَّ نقل -ب

 .بمعنى اثبت) مكانَك أیھا الطالب: (مثال المنقول عن الظرف. إلى معنى اسم الفعل
 .بمعنى خذ) لیك الكتابإ: (   مثال المنقول عن الجار والمجرور

 .بمعنى تمھل) رویَدك: (   مثال المنقول عن المصدر
وھو یصاغ قیاسیا من كل ) َحذاِر(مثل ) معدوال(ویسمى ) َفعاِل( اسم فعل على وزن -ج

وسمع من غیر . بمعنى اكتب) كتاِب(بمعنى انزل، و) نزاِل(فعل ثالثي تام متصرف مثل 
 . الفعل أدركمن) دراِك: (الثالثي على قلة مثل

 : تنقسم من حیث زمنھا إلى ثالثة أقسام-6
 .وھو أكثرھا استعماال ویأتي من المرتجل والمنقول والمعدول:  اسم فعل أمر-أ

 .بمعنى أقبل) َھُلمَّ إلى الخیر: (مثال المرتجل
 .بمعنى الزم) علیك نفَسك: (ومثال المنقول
 .بمعنى اسمع) َسماِع النصَح: (ومثال المعدول

وھو أقل استعماال من اسم فعل األمر، وال یأتي إال من المرتجل فقط : اسم فعل ماض -ب
 ).ُسرعان ما انقلب الطقس: (مثل
 اسم فعل مضارع وھو أقل أنواع اسم الفعل استعماال وال یأتي إال من المرتجل فقط -ج
 ). أٍف للرجل الثقیل: (مثل

 : نماذج إعرابیة السم الفعل-7
 شتاَن اسم فعل ماض بمعنى افترق مبني على الفتح ال محل:  ھمال شتان الجد واإل-أ
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 لھ من اإلعراب، الجُد فاعل مرفوع بالضمة، الواو حرف عطف مبني على الفتح ال 
 .محل لھ من اإلعراب، اإلھمال معطوف على الجد مرفوع بالضمة

حل لھ  أف اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر مبني على الكسر ال م: أٍف لمن ال یقنع-ب
من اإلعراب، الفاعل ضمیر مستتر تقدیره أنا مبني عل السكون في محل رفع، لمن الالم 
حرف جر مبني على الكسر ال محل لھ من اإلعراب، من اسم موصول بمعنى الذي 
مبني على السكون في محل جر والجار والمجرور متعلق باسم الفعل أٍف، ال حرف نفي 

اإلعراب، یقنع فعل مضارع مرفوع بالضمة ألنَّھ لم مبني على السكون ال محل لھ من 
یسبق بناصب وال جازم، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره ھو مبني على الفتح في محل 

 .رفع، وجملة ال یقنع ال محل لھا من اإلعراب صلة الموصول من
دوَنك اسم فعل أمر بمعنى خذ مبني على الفتح ال محل لھ من :  دوَنك الكتاَب-ج

، الفاعل ضمیر مستتر تقدیره أنت مبني على الفتح في محل رفع، الكتاب اإلعراب
  .مفعول بھ منصوب بالفتحة
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 : نماذج لبعض أسماء األفعال ومعانیھا-8
 معناه نوعھ اسم الفعل معناه نوعھ اسم الفعل
 تأخر اسم فعل أمر وراءك اسكت اسم فعل أمر صھ، صٍھ
 انزل أمراسم فعل  َنزاِل اكفف اسم فعل أمر مھ
 بادر اسم فعل أمر َبداِر تحدث اسم فعل أمر إیھ
 افھم اسم فعل أمر فھام استجب اسم فعل أمر آمین
 أدرك اسم فعل أمر َدراِك تعاَل، أقبل اسم فعل أمر َھُلمَّ
 اضرب اسم فعل أمر َضراِب أقبل اسم فعل أمر حّي
 بعد اسم فعل ماض ھیھاَت أقبل اسم فعل أمر حّیھل
 افترق اسم فعل ماض شتان أسرع اسم فعل أمر ھّیا
 أسرع اسم فعل ماض ُسرعان تعاَل اسم فعل أمر ھیَت
 أبطأ اسم فعل ماض ُبطآن اكتف اسم فعل أمر قدك
 أتعجب اسم فعل مضارع وْي اكتف اسم فعل أمر قطك
 أتعجب اسم فعل مضارع واھا دع اسم فعل أمر بلَھ

 أتوجع سم فعل مضارعا آه تمھل اسم فعل أمر ُرویَدك
 أتوجع اسم فعل مضارع َأّواه اثبت اسم فعل أمر مكاَنك
 أتضجر اسم فعل مضارع أٍف خذ اسم فعل أمر دوَنك
 أستحسن اسم فعل مضارع بٍخ خذ اسم فعل أمر ھاَك
 أتوجع اسم فعل مضارع أوه خذ اسم فعل أمر إلیك

 یكفیني رعاسم فعل مضا قدني ابتعد عني اسم فعل أمر إلیك عني
 یكفیني اسم فعل مضارع قطني الزم اسم فعل أمر علیك
 یكفي اسم فعل مضارع فقط تقدم اسم فعل أمر أمامك
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 تطبیق
)1( 

استخرج مما یأتي الجمل المفیدة فائدة تامة، والتراكیب غیر المفیدة فائدة تامة، والكلمات 
 :المفردة

 ساعد - تاجٌر أمین- ذھب-د أساس النجاح الج- التلمیذ النشط- استقم-اهللا مع الصابرین
 الذي حضر في - توجھ المریض إلى الطبیب- أنصت إلى القارئ- مكتبة-إخوانھ
 . نظرت إلى-الصباح

 
)2( 

 :أكمل التراكیب التالیة بما یجعلھا مفیدة فائدة تامة
 بالعدل ……………………… -  ...……………… أشرق-
 ..…………………… الكتاب -   ...……………… معي -
 ..………………الخیر  …… -  ..………………ساعد  ی-
 .من نعم اهللا..  ………………-  .من جنس العمل ……… -
 

)3( 
 :اختر لكل كلمة مما یأتي ما یناسبھا لیكون معھا جملة مفیدة

  یدافع عن الوطن   كل امرئ 
   من استشار    الجندي 
 ال بد میت   من ینصحك 
 فھو مخلص لك    ما ندم 

 
)4( 

ثالث جمل مفیدة تشتمل كل منھا على اسمین، وثالث جمل مفیدة تشتمل ھات من إنشائك 
 .كل منھا على فعل واسم وثالث جمل مفیدة تشتمل كل منھا على شبھ جملة
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)5( 
 :استخرج مما یأتي اسم الفعل وبین نوعھ من حیث أصلھ ومن حیث زمنھ

نوایا شریرة التقى شخص كریم الخلق في أحد أسفاره بشخص حلو اللسان ولكنھ یخفي 
 تجاه اآلخرین فاتخذه صاحبا مالزما لھ،  ولكن ھیھات أن یتوافق الخیر والشر

 فقد أخذت تبدو من الصاحب الجدید تصرفات مریبة جعلت الشخص الكریم یقول في 
كیف یتصرف ھكذا، وقد رآه بعد ذلك یعبث في أمتعتھ، وسرعان ! وي لھذا الرجل: نفسھ

مھ لم أعد أحتمل تصرفاتك :  اضطره إلى مواجھتھ قائالما انقلب الحب إلى بغض، مما
 .فدونك الطریق، إلیك عني أیھا المخادع وال تعد إليَّ مرة أخرى

)6( 
 :أعرب ما یأتي

 . حذاِر من قرناء السوء-
 . علیك نفسك فھذبھا-
 . أِه من غدر األصدقاء-
 . أٍف لمن ال یحترم والدیھ-
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  اإلعراب والبناء-2
 : معنى اإلعراب والبناء-1

بمعنى أبان ) أعرب عن قصده: (یقال. اإلعراب في اللغة معناه اإلبانة واإلفصاح
أعرب الكلمة أو الجملة فإن معناھا بّین موقعھا في التركیب : وأوضح، وعندما یقال

اللغوي الذي وردت فیھ، والحركة التي على آخرھا بناء على موقعھا، وقد عرفھ النحاة 
بأنھ تغییر أواخر الكلمات الختالف العوامل الداخلة علیھا أو الختالف مواقعھا في 

فوه بأنھ أثر ظاھر أو مقدر یجلبھ العامل في آخر الكلمة فاألثر یكون الكالم، كما عر
نظرت إلى (و) قرأت الكتاَب كلھ(و) الكتاُب مفیٌد(مثل ) الكتاب(ظاھرا في مثل كلمة 

أثنیت (و) رأیت الفتى(و) جاء الفتى(مثل ) الفتى(، ویكون مقدرا في مثل كلمة )الكتاِب
 ).على الفتى

ه وضع شيء على شيء على وجھ یراد بھ الثبوت، ومعناه في والبناء في اللغة معنا
اصطالح النحویین لزوم آخر الكلمة حالة واحدة ال تتغیر بتغیر العوامل الداخلة علیھا أو 

فھي تلزم حالة واحدة وال یتغیر آخرھا ) َمْن(بتغیر موقعھا في الكالم وذلك مثل كلمة 
رأیت َمْن (و) حضر َمْن كنت تنتظره(ثل بتغیر موقعھا أو العوامل التي تدخل علیھا م

 ).استمعت إلى َمْن تحدث(و) حضر
 

 : المعرب والمبني-2
حیث ) محمد(المعرب ھو ما یتغیر آخره بسبب ما یدخل علیھ من العوامل مثل كلمة 

، )أشھد أن محمدا رسول اهللا(، )محمٌد رسول اهللا(یتغیر آخرھا باختالف العوامل مثل 
حیث یتغیر ) یعمل(، ومثل كلمة ) وعلى آلھ وأصحابھ أجمعیناللھم صل على محمٍد(

ال یسعد (، )على المرء أن یعمَل بإخالص(، )یعمُل المخلُص بأمانة(آخرھا في مثل قولنا 
 ).من لم یعمْل لآلخرة

 :العوامل التي تسبب تغییر أواخر الكلمات نوعان
 ). نجح( العامل الفعل ، المجُد فاعل مرفوع،)نجَح المجُد: ( لفظیة كالفعل مثل-أ

صدُق القوِل (ومثل ). العلم(، نافٌع خبر مرفوع، العامل المبتدأ )العلُم نافٌع: (وكاالسم مثل
 ).صدق(، القول مضاف إلیھ مجرور، العامل المضاف )خلٌق حمیٌد

 ).إنَّ(، اهللا اسم إنَّ منصوب، العامل )إنَّ اهللا علیم حكیم: (وكالحرف مثل
، األمانة مبتدأ مرفوع، العامل االبتداء )األمانة واجبة األداء(اء مثل  معنویة كاالبتد-ب

 .وھو معنوي
یفوز فعل مضارع (، )یفوُز المجتھد(وكخلو المضارع من الناصب والجازم مثل 

 ).مرفوع، العامل تجرده من الناصب والجازم
 

 : المعرب والمبني من الكلمات-
 :ما ھو مبني على التفصیل التاليالكلمات العربیة منھا ما ھو معرب ومنھا 

 األسماء معظمھا معربة بحسب األصل فیھا إذ األصل في األسماء اإلعراب، وبعض -أ
 .األسماء مبنیة لمشابھتھا الحروف المبنیة

 األفعال معظمھا مبني بحسب األصل فیھا إذ األصل فیھا البناء، والفعل المضارع -ب
 .د أو نون النسوةمنھا یعرب إذا لم یتصل بھ نون التوكی
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 : الحروف كلھا مبنیة وبناؤھا بناء الزم ال یفارقھا وھو سماعي وقد جاء مختلفا-ج
 .جاءت مبنیة على السكون) إْن، وِمْن، وعْن( فالحروف 
 .جاءت مبنیة على الفتح) ربَّ، وثمَّ، ولعلَّ(والحروف 

 .جاءا مبنیَّْین على الكسر) ل(والالم ) ب(والحرفان الباء 
 .كحرف جر جاء مبنیا على الضم) منُذ(رف والح

 

 : المعرب والمبني من األسماء-4
 :االسم المعرب ینقسم إلى قسمین -أ

ویجر بالكسرة مثل رجل وكتاب ) ال( وھو الذي یقبل التنوین إذا خال من متمكن أمكن
) ال( وھو الذي ال یقبل التنوین ویجر بالفتحة إذا خال من ومتمكن غیر أمكن. ومفید

اإلضافة مثل أحمد وفاطمة ومصابیح، ویسمى ھذا النوع من األسماء بالممنوع من و
 .الصرف وسیأتي توضیحھ فیما بعد

نوع یبنى بناء الزما وھو الذي فقد بعض خواص :  االسم المبني من األسماء نوعان-ب
 .األسماء وكان قریب الشبھ بالحروف فلذلك بني كما ھو الحال في الحروف المبنیة

 :سماء المبنیة التي تشبھ الحروف ستة وھي تبنى بناء الزماواأل
 الضمائر وھي تشبھ الحروف في وضعھا على حرف أو حرفین مثل التاء في -1
وبعضھا یشبھ الحروف في عدم وضوح معناه دون قرینة من ) فھمنا(ونا في ) تقدمَت(

 ).ھيھو و(أو غیبة مثل ) أنت وأنتم(أو خطاب مثل ) أنا ونحن(تكلم مثل 
 أسماء اإلشارة وھي تشبھ الحروف في عدم وضوح معناھا إال بقرینة وھي اإلشارة، -2

. وھي كذلك تشبھ حرفا مقدرا في المعنى لإلشارة مثل ھذا وھذه وھؤالء وھذان وھاتان
 .والحرف المقدر كان حقھ أن یوضع  كحرف الخطاب أو النفي أو النھي لكنھ لم یوضع

ا على صورة المثنى فلذلك یشبھان المثنى لفظا حیث یكونان  ھذان وھاتان ورد:ملحوظة
باأللف في حالة الرفع وبالیاء في حالتي النصب والجر، ویقال في إعراب كل منھما 

 في محل - في حالتي النصب أو الجر-مبني على األلف في محل رفع ومبني على الیاء 
 .نصب أو جر

ھا وفي حاجتھا إلى ما یوضح معناھا  أسماء االستفھام وھي تشبھ الحروف في وضع-3
 ).ما عدا أًیا(مْن وما وكم وأین وكیف : فتبنى مثلھا مثل

 أسماء الشرط وھي كذلك تشبھ الحروف في وضعھا وفي حاجتھا إلى ما یوضح -4
 ).ما عدا أیا(المقصود بھا مثل َمْن وما ومھما، وحیثما 

ى ما یوضح المقصود بھا وھو  األسماء الموصولة وھي تشبھ الحروف في حاجتھا إل-5
 .الصلة مثل الذي والتي واللذان واللتان والذین

 اللذان واللتان جاءا على صورة المثنى فیكونان باأللف في حالة الرفع وبالیاء :ملحوظة
) مبني على األلف في محل رفع: (في حالتي النصب والجر ویقال في إعراب كل منھما

 .في حالتي النصب والجر) ء في محل نصب أو جرمبني على الیا(في حالة الرفع، و
 أسماء األفعال وھي تبنى ألنھا شبیھة بالفعل في العمل والداللة على الزمن وشبیھة -6

بالحروف ألنھا تعمل فیما بعدھا وال یعمل فیھا ما قبلھا وقد تقدم توضیحھا في تقسیم 
 .ھلم، ووي، وھیھات: الكالم وھي مثل

 ى غیر ھذه الستة وھي أیضا تشبھ الحروف في صعوبة وھناك أسماء مبنیة أخر
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 :التصرف فیھا وتغییر وضعھا وھي
الظروف المختصة وھي التي ال تفارق الظرفیة أصال وتستعمل معبرة عن الزمان ) 1

 .اآلَن، أمِس، حیُث: أو المكان مثل
یِھ عالم سیبو(مثل سیبویِھ وعمرویِھ وخالویِھ مثل ) ویھ(األعالم المختومة بكلمة ) 2

 ).علم سیبویِھ غزیر(، ) في النحو)الكتاب(إن سیبویِھ ألف (، )كبیر
قالت حذاِم . (َحذاِم وَقطاِم وَرقاِش: األعالم المؤنثة الواردة على وزن َفعاِل مثل) 3

 ).الصدق، إن حذاِم حادة البصر، قوم حذاِم عرفوا حدة بصرھا
ویبنى على فتح . َر إلى تسعَة عشَرالمركب من األعداد مثل أحَد عشَر وثالثَة عش) 4

 ).علیھا تسعَة عشَر: (الجزأین مثل
 العدد اثنا عشر واثنتا عشرة یعرب الجزء األول منھ إعراب المثنى ألنھ ملحق :ملحوظة

فانفجرت منھ (، )في القافلة اثنا عشر رجال: (بھ ویبقى الجزء الثاني مبنیا على الفتح مثل
 ).اثنتا عشرة عینا

ویبنى كذلك على فتح ) لیَل نھاَر، صباَح مساَء، بیَن بیَن(ن الظروف مثل والمركب م
 .الجزأین

فالن جاري بیَت بیَت، تفرقوا شذَر مذَر، وقع الرجل في (والمركب من األحوال مثل 
 .معنى شذَر مذَر في كل اتجاه، و حیَص بیَص في حالة تحیر شدید) حیص بیَص

یبنى بناء عارضا أي یعرض لھ البناء في استعماالت والنوع الثاني من األسماء المبنیة 
 :خاصة وھذا النوع یشمل ما یلي

یا : ( المنادى إذا كان علما مفردا أو نكرة مقصودة وھو یبنى على ما یرفع بھ مثل-1
یا عامالن أتقنا : (فكلمة خالد منادى مبني على الضم ألنھ مفرد علم، ومثل) خالُد اجتھد

 . منادى مبني على األلف ألنھ نكرة مقصودةفكلمة عامالن) عملكما
ال سبیَل : ( اسم ال النافیة للجنس إذا كان مفردا غیر مضاف وال شبیھ بالمضاف مثل-2

 ).أفضل من سبیل االستقامة
ثمَّ لننزعن من كل : ( أي كاسم موصول إذا كانت مضافة وحذف صدر صلتھا مثل-3

وحذف صدر صلتھا ) ھم(إلى ) أي(فت فقد أضی). شیعة أیُّھم أشد على الرحمن عتیا
 .وتقدیره ھو أشد

   الظروف المبھمة المقطوعة عن اإلضافة لفظا في حال إضافتھا وحذف المضاف -4
ومثلھا ) قبل، وبعد، وغیر، وحسب، وأول، ودون: (إلیھ ونیة معناه، وھي ست كلمات

بمعنى ) عُل(مة وكذلك كل) أمام، ووراء، ویمین، وشمال، وفوق، وتحت: (ألفاظ الجھات
فقبُل وبعُد ھنا مضافان في ) هللا األمر من قبُل ومن بعُد: (ومثال ذلك. علو أو أعلى

أي من قبل الغلب ومن ) الغلب(المعنى حیث حذف المضاف إلیھ ونوي معناه وتقدیره 
لم یكن لقاؤك : (أي أول األمر، ومثل) ال أدري على أینا تعدو المنیة أوُل: (بعده، ومثل

أقب من تحُت عریض من : (أي من وراء القبول والبشاشة ومثل)  وراُء وراُءإال من
 .وذلك في وصف فرس دقیق الخصر ضامر البطن عریض الظھر) عِل

 : في إعراب قبل وبعد وما شابھھما أربعة أوجھ:ملحوظة
: لفظا ومعنى فتعرب ظرفا منصوبا مثل) أي ال تضاف(أن تقطع عن اإلضافة : األول

جئتك من : (أو تجر بمن مثل) لشراب وكنت قبال أكاد أغص بالماء الفراتفساغ لي ا(
 ).قبٍل ومن بعٍد
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كذبت قبَلھم : (أن یكونا مضافین لفظا ومعنى فیعربان نصبا على الظرفیة مثل: الثاني
 ).ألم یأتھم نبأ الذین من قبِلھم: ( أو خفضا بمن مثل) قوم نوح
ت لفظھ فیعربان اإلعراب السابق دون تنوین أن یحذف المضاف إلیھ وینوى ثبو: الثالث

 .أي من قبل ذلك) من قبِل حدث كیت وكیت: (لنیة اإلضافة لفظا مثل
وھو الذي نحن بصدده في البناء أن یحذف المضاف إلیھ، وینوى معناه فیبنیان : الرابع

 .على الضم
 

 : المعرب والمبني من األفعال-5
ھا تخالف األسماء المعربة وال تشبھھا فھي ال تقبل  األصل في األفعال البناء، وذلك ألن-أ

 .التنوین الممیز لألسماء المعربة، وتدل على زمن مع الحدث
 الفعل المضارع یعرب ألنھ یشبھ األسماء فھو مثل اسم الفاعل في حركاتھ وسكناتھ، -ب

 یعود فإذا اتصل بھ من الحروف ما یبعد شبھھ باالسم وھو نون التوكید ونون النسوة فإنھ
 .إلى أصل األفعال وھو البناء فیبنى

 الفعل الماضي وفعل األمر مبنیان دائما، فالفعل الماضي یبنى على الفتح ظاھرا أو -ج
، والمقدر في )فعل ماض مبني على الفتح: (حیث یقال فیھ) كتَب(مقدرا فالظاھر في مثل 

 .)مبني على فتح مقدر على األلف: (حیث یقال فیھ) دعا ورمى(مثل 
سكن ) التاء، ونا، ونون النسوة(فإذا اتصل بالفعل الماضي ضمیر رفع متحرك مثل 

: وإذا اتصلت بھ واو الجماعة ضم آخره مثل) فھْمُت، وفھْمنا، وفھْمَن(أخره، مثل 
األول وھو األرجح عند : ، وفي بیان حركة بناء آخره في ھاتین الحالتین وجھان)فھُموا(

لماضي مع ضمیر الرفع المتحرك مبني على فتح مقدر على جمھور النحویین أن الفعل ا
آخره منع من ظھوره اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع كراھة توالي أربع 
متحركات فیما ھو كالكلمة الواحدة، وأنھ مع واو الجماعة مبني  على فتح مقدر على 

اسبھا ضم ما آخره منع من ظھوره اشتغال المحل بحركة المناسبة؛ حیث إن الواو ین
 والوجھ الثاني وقال بھ جماعة من النحویین تسھیال على المبتدئین أن الفعل.  قبلھا

مبني على السكون التصالھ بالتاء أو بنا أو بنون ( الماضي مع ضمائر الرفع المتحركة 
 .وأنھ مع واو الجماعة مبني على الضم) النسوة

ن مضارعھ یجزم بالسكون بني على وفعل األمر مبني على ما یجزم بھ مضارعھ فإن كا
، وإن كان مضارعھ یجزم بحذف النون في األفعال الخمسة بني )اذھْب: (السكون مثل

، وإن كان مضارعھ یجزم بحذف )اذھبا، واذھبوا، واذھبي: (على حذف النون مثل
، وإن كان مضارعھ )ادُع، واسَع، وارِم: (حرف العلة بني على حذف حرف العلة مثل

 ).اذھَبّن أو اذھَبْن: ( الفتح مع نون التوكید بني على الفتح مثلیبنى على
وھو ) یكتُب: ( الفعل المضارع یعرب إذا لم تتصل بھ نون التوكید أو نون النسوة مثل-د

وینصب إذا سبقھ ناصب ) یكتُب الولد درسھ: (یرفع إذا لم یسبقھ ناصب وال جازم مثل
لم یكتْب علي : (ویجزم إذا سبقھ جازم مثل) نھعلى الولد أن یكتَب ما ھو مطلوب م(مثل 

 .وسیأتي تفصیل ذلك في مواضعھ) ما طلب منھ
ویخالفان فعل األمر في ) ھاِت وتعاَل( ورد فعال أمر لیس لھما مضارع وھما :ملحوظة

على ) تعاَل(على الكسر ویبنى الثاني وھو ) ھاِت(نظام بنائھ فیبنى األول منھما وھو 
 .الفتح
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والوالداُت : (المضارع یبنى على السكون إذا اتصلت بھ نون النسوة مثل الفعل -ھـ
فعل مضارع مبني على السكون : ویقال في إعرابھ) ُیرضْعَن أوالدھن حولین كاملین

ویبنى على . التصالھ بنون النسوة وھو في محل رفع ألنھ لم یسبق بناصب وال جازم
لخفیفة، مثال ما بني على الفتح مع الثقیلة الفتح إذا اتصلت بھ نون التوكید الثقیلة أو ا

، وشرط )َلُیْسَجَننَّ وَلَیُكوًنا من الصاغرین(في اآلیة ) لیكوَنْن(ومع الخفیفة ) لیسجَننَّ(
: بنائھ معھما أن تباشره نون التوكید لفظا وتقدیرا، فإن لم تباشر النون الفعل لفظا مثل

 فإما َتَرِینَّ من : (ومثل) َلُتبَلُونَّ في أموالكم: (لومث) وال َتتَّبعانِّ سبیل الذین ال یعلمون(
ألنھ فصل ) تتبعانِّ(فال یبنى بل یكون معربا، وإنما لم تباشره في ) البشر أحدا فقولي

بینھا وبین آخر الفعل ألف االثنین والفعل مجزوم بال الناھیة وعالمة جزمھ حذف النون 
، وكسرت النون تشبیھا بنون المثنى، وفي ألنھ من األفعال الخمسة وألف االثنین فاعل

لم تباشر النون الفعل ألنھ فصل بینھا وبین آخره واو الجماعة فھو معرب ویقال ) لتبلونَّ(
الالم للقسم وتبلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة لتوالي : في إعرابھ

كنان واو الجماعة فحذفت النون لتوالي األمثال والتقى سا) تبلوونن(األمثال وأصلھ 
والنون الساكنة األولى من النون المشددة فحذف حرف العلة الواو األصلیة في الفعل، 
وأبقیت واو الجماعة ألن في بقائھا غرضا حیث أسند إلیھا الفعل وحركت بالضم، وواو 

لم تباشر النون الفعل، حیث فصل بینھا وبین آخر ) ترِینَّ(الجماعة نائب فاعل، وفي 
یاء المخاطبة التي حركت بالكسر للتخلص من التقاء الساكنین، ویقال في إعراب الفعل 
 .مرفوع بثبوت النون المحذوفة لتوالي األمثال ویاء المخاطبة فاعل) ترِینَّ(الفعل 

وإن لم تباشر النون الفعل تقدیرا وباشرتھ لفظا فقط فھو كذلك معرب ال مبني ومثال 
مجزوم بال الناھیة وعالمة جزمھ ) یصدُّنَّك(فالفعل ) هللاوال یصدُّنَّك عن آیات ا: (ذلك

واو الجماعة : حذف النون ألنھ من األفعال الخمسة، وبعد حذف النون التقى ساكنان
والنون الساكنة األولى من النون المشددة فحذفت واو الجماعة اللتقاء الساكنین فھي 

أن حذفت اللتقاء الساكنین،  ومثل تفصل بین النون وبین آخر الفعل تقدیرا ال لفظا بعد 
حیث إن النون لم تباشر الفعل فقد فصل بینھ وبینھا واو الجماعة ) لتسمُعنَّ(ذلك یقال في 

الالم للقسم  : وذلك تقدیرا ال لفظا ألنھا محذوفة اللتقاء الساكنین ویقال في إعراب الفعل
 ألمثال وواووتسمُعنَّ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة لتوالي ا

 . الجماعة المحذوفة اللتقاء الساكنین فاعل
 

 : بناء الحروف-6
الباء، والواو، والكاف، (الحروف كلھا مبنیة كما سبق سواء أكانت على حرف واحد مثل 

إّن، لیت، (أم على ثالثة أحرف مثل ) من، في، كي، لن(أم على حرفین مثل ) والالم
 )لكنَّ(أم على خمسة أحرف مثل )  لعلَّكأّن،(أم على أربعة أحرف مثل ) بلى

 الكلمة المبنیة حین تستعمل في وظیفة نحویة تستحق محال إعرابیا كما لو كان :ملحوظة
كلمة ھذا اسم إشارة ) ھذا الذي فعل الخیر(في موضعھا كلمة معربة في معناھا، فمثال 

بتدأ مبني على مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، وكلمة الذي اسم موصول خبر الم
 .السكون في محل رفع

 

 : أنواع اإلعراب-7
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الرفع، :  أنواع اإلعراب وتسمى أیضا حاالت اإلعراب وألقاب اإلعراب أربعة وھي-أ
 .والنصب، والجر، والجزم

 وتشترك األسماء المعربة والفعل المضارع المعرب في الرفع، والنصب، وتختص -ب
 . بالجزماألسماء بالجر، ویختص الفعل المضارع

 یكون االسم مرفوعا إذا وقع مبتدأ أو خبرا أو فاعال أو نائب فاعل أو اسما لكان أو -ج
اُهللا رؤوٌف (وأمثلة ذلك ). نعتا أو توكیدا أو عطفا أو بدال(خبرا إلن أو تابعا السم مرفوع 

بعباده، وضح الحقُّ، عوقب المذنُب، كان العمل متقنا، إنَّ العادل محبوٌب، الطالب 
لمجتھُد فائز، فھم الطالب جمیُعھم، حضر محمٌد وعلٌي، في حطین انتصر القائد صالُح ا

 ).الدین
یستیقُظ الناس في : ( یكون الفعل المضارع مرفوعا إذا لم یسبقھ ناصب وال جازم مثل-د

 ).الصباح
 یكون االسم منصوبا إذا وقع مفعوال بھ أو خبرا لكان أو اسما إلنَّ أو تابعا السم -ھـ
نصوب أو مستثنى أو منادى أو حاال أو تمییزا أو ظرفا أو مفعوال مطلقا، أو مفعوال م

وأمثلة . ألجلھ أو مفعوال معھ أو مختصا ، أو ُمغًرى بھ، أو محذرا منھ، أو متعجبا منھ
أحضرت الكتاَب، كان الدرس سھال، إنَّ الحقَّ واضح، أكرمت الطالب المجدَّ، : (ذلك

یت ھشاما وحاتما، نادیت المشرف حسینا، رأیت الطالب إال سمعت البیان كلَّھ، رأ
واحدا، یا فاعَل الخیر أبشر، شاھدت البدر مكتمال، في الكتاب اثنا عشر فصال، تناولت 
طعام العشاء مساء، یتقدم فن العمارة تقدما سریعا، یحضر الطالب الدرس رغبة في 

أمجاد، الصدَق الصدَق، إیاك االستفادة، سافرت وطلوَع الفجر، نحن العرَب أصحاُب 
 !).والكذَب، ما أجمَل الحدیقَة

 ).علیك أن تطیَع والدیك(ناصب مثل  حرف سبقھ إذا منصوبا المضارع الفعل یكون -و
 یكون االسم مجرورا إذا سبقھ حرف من حروف الجر أو القسم أو كان مضافا إلیھ أو -ز

عجبت من المتھاوِن في عمِلھ،  : (كتابعا السم مجرور أو تمییزا لكم الخبریة أمثلة ذل
 أركان اإلسالِم خمسة،  قرأت في كتاب جدیٍد،  نؤمن بالرسل كلِّھم، أحسن إلى 

 ).الفقیر والمسكیِن، ھذا قصر الخلیفِة ھشاٍم، كم ظالٍم أھلكھ اهللا
 ).لم یلْد ولم یولْد( یكون الفعل المضارع مجزوما إذا سبقھ حرف جازم مثل -ح

 :ب لھ أركان أربعةاإلعرا: ملحوظة
 .العامل الذي یجلب العالمة اإلعرابیة: األول
 .المعمول وھو الكلمة التي تقع في آخرھا العالمة: الثاني
 .الموقع وھو الذي یحدد معنى الكلمة أي وظیفتھا كالفاعلیة والمفعولیة والظرفیة: الثالث
 .العالمة وھي التي ترمز إلى الموقع اإلعرابي: الرابع

 :ع البناء أنوا-8
الضم والفتح والكسر والسكون، والسكون ھو :  أنواع البناء أو حاالت البناء أربعة ھي-أ

 .األصل في البناء
 .الضمة والفتحة والكسرة والسكون:  عالمات البناء أو رموز البناء ھي أربعة أیضا-ب

وفي ) ، یذھَبنَّأیَن، كیَف، كتَب: (وتشترك األسماء المبنیة واألفعال المبنیة في الفتح مثل
 ).ھذا، َمْن، اذھْب، یعلْمَن: (السكون مثل
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وقد یقال في بناء الفعل الماضي المتصل بواو ) حیُث(وتختص األسماء بالضم مثل 
إنھ مبني على الضم التصالھ بواو الجماعة تسھیال على المبتدئین ) علُموا(الجماعة مثل 
 .كما سبق ذكره

وقد ورد فعل أمر مبنیا على الكسر ھو ) أمِس(ثل كما تختص األسماء كذلك بالكسر م
 .وقد سبق ذكر ذلك) ھاِت(

منُذ كحرف جر، (والحروف تكون مبنیة على الضم أو الفتح أو الكسر أو السكون مثل 
 ).وربَّ، وِل، وعْن

 یقال في بیان حركة المبني اسما كان أو فعال أو حرفا إنھ مبني على الضم أو :ملحوظة
إنھ مبني على الضمة أو على الفتحة أو على : وال یقال.  أو السكونالفتح أو الكسر

 .الكسرة
 

 : عالمات اإلعراب األصلیة والفرعیة-9
عالمات اإلعراب األصلیة ھي الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر والسكون  -أ

 .للجزم
ب تتعلق  عالمات اإلعراب الفرعیة ھي عالمات تنوب عن العالمات األصلیة ألسبا-ب

 :بالكلمات التي ترد فیھا وھي نوعان
عالمات فرعیة ھي حركات وتكون في جمع المؤنث السالم وفي الممنوع : النوع األول

من الصرف فجمع المؤنث السالم ینصب بالكسرة بدال من الفتحة أو نیابة عن الفتحة مثل 
بة عن الكسرة مثل والممنوع من الصرف یجر بالفتحة نیا) خلق اهللا السمواِت واألرَض(
 .وسیأتي تفصیلھ فیما بعد) فحیوا بأحسَن منھا أو ردوھا(

عالمات فرعیة ھي حروف وھي الواو واأللف والیاء والنون، وتكون في : النوع الثاني
األسماء الخمسة وفي المثنى وفي جمع المذكر السالم وفي األفعال الخمسة، ففي األسماء 

رأیت (وعالمة النصب ھي األلف مثل ) جاء أخوك(ل الخمسة عالمة الرفع ھي الواو مث
، وفي المثنى عالمة الرفع ھي )نظرت إلى أخیك(وعالمة الجر ھي الیاء مثل ) أخاك

إن المجتھَدیِن (وعالمة النصب والجر ھي الیاء مثل ) المجتھدان فائزان(األلف مثل 
قد (فع ھي الواو مثل ، وفي جمع المذكر السالم عالمة الر)ناجحان، أعجبت بالمجتھَدیِن

إن المتقین في جنات النعیم، إن (وعالمة النصب والجر ھي الیاء مثل ) أفلح المؤمنون
وفي األفعال الخمسة عالمة الرفع ھي ثبوت النون مثل ) للمتقین عند ربھم جنات النعیم

 ).المحسناِن یسعیاِن في الخیر(
ع وتكون في األفعال وھناك عالمة إعراب فرعیة ھي الحذف وھي خاصة بالمضار

، )فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار(الخمسة حیث تنصب وتجزم بحذف النون مثل 
وتكون في الفعل المضارع المعتل اآلخر في حالة جزمھ حیث یجزم بحذف حرف العلة 

 ال تلَق دھرك إال غیر مكترث، ال تدُع مع اهللا إلھا آخر،  إن یردن الرحمن(مثل 
 ). عني شفاعتھم شیئا وال ینقذون بضر ال تغِن

 

 : اإلعراب الظاھر واإلعراب المقدر-10
 اإلعراب الظاھر ھو اإلعراب بالعالمات الظاھرة التي تظھر على الحرف األخیر من -أ

الكلمة الذي ھو محل اإلعراب، ومعنى ظھور العالمة علیھ أنھ صالح لتلقي ھذه العالمة، 
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ذلك، ولكن ھناك كلمات معربة غیر مبنیة ال تظھر واألمثلة السابقة لإلعراب توضح 
 .علیھا عالمات اإلعراب كما سیأتي

 اإلعراب المقدر ھو عدم ظھور عالمات اإلعراب على أواخر كلمات معینة بحسب -ب
ما یقتضیھ موقعھا في الجملة وذلك ألسباب تمنع ظھور ھذه العالمات وحینئذ یقال إن 

 .كلمة بسبب كذاعالمة اإلعراب مقدرة على آخر ال
 : األسباب التي تمنع ظھور عالمات اإلعراب وتجعلھا مقدرة ثالثة أسباب-ج

 .عدم صالحیة الحرف األخیر من الكلمة لتحمل عالمة اإلعراب: األول
 .وجود حرف متصل بآخر الكلمة یقتضي حركة معینة تناسبھ: الثاني
 .وجود حرف جر زائد أو شبیھ بالزائد: الثالث

 :تفصیل ذلكوفیما یلي 
 السبب األول لتقدیر عالمة اإلعراب ھو عدم صالحیة الحرف األخیر من الكلمة :أوال

لتحمل عالمة اإلعراب وذلك إذا كانت الكلمة منتھیة بحرف من حروف العلة فإنھ یتعذر 
أو یثقل تقبل الحرف للحركة والنطق بھا والكلمات التي من ھذا النوع ھي االسم 

 .نقوص والفعل المضارع المعتل اآلخرالمقصور واالسم الم
.  ھو كل اسم معرب آخره ألف الزمة مقصورة أو ممدودة قبلھا فتحةاالسم المقصور -1

الضمة والفتحة والكسرة ألن األلف ال تقبل الحركة مطلقا : وتقدر علیھ الحركات الثالث
یسى ع) بشر عیسى بمحمد(ولذلك یعرب بحركة مقدرة منع من ظھورھا التعذر مثل 
) اتھم فرعون موسى بالسحر(فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظھورھا التعذر ومثل 

ھو الذي أرسل (موسى مفعول بھ منصوب بفتحة مقدرة منع من ظھورھا التعذر ومثل 
 .الھدى مجرور بكسرة مقدرة منع من ظھورھا التعذر) رسولھ بالھدى

 ال كتابة وذلك بسبب التقاء الساكنین إذا كان االسم المقصور منونا حذفت األلف منھ لفظا
ھدى مبتدأ مؤخر مرفوع ) فیھ ھًدى للمتقین(مثل ) األلف والتنوین الذي ھو نون ساكنة(

بضمة مقدرة على األلف المحذوفة اللتقاء الساكنین منع من ظھورھا التعذر وھكذا في 
ھدى حال ) نومصدقا لما بین یدیھ من التوراة وھًدى وموعظة للمتقی(النصب والجر  

منصوب بفتحة مقدرة على األلف المحذوفة اللتقاء الساكنین منع من ظھورھا التعذر 
 .ھدى مجرور بعلى) أولئك على ھًدى من ربھم(
 ھو كل اسم معرب آخره یاء الزمة قبلھا كسرة وتقدر علیھ الضمة االسم المنقوص -2

اهللا ھو ( مثال تقدیر الضمة .والكسرة لثقل النطق بھما على الیاء وتظھر الفتحة لخفتھا
 الھادي خبر المبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الیاء )  الھادي إلى سواء السبیل

داعَي مفعول بھ ) یا قومنا أجیبوا داعَي اهللا(منع من ظھورھا الثقل، ومثال ظھور الفتحة 
) ینفذ العقاب على الجاني زجرا لھ ولغیره(منصوب بالفتحة، ومثال تقدیر الكسرة 

 .الجاني مجرور بعلى وعالمة جره كسرة مقدرة على الیاء منع من ظھورھا الثقل
إذا نون االسم المنقوص تحذف یاؤه في حالتي الرفع والجر نطقا وكتابة وتبقى في حالة 

داٍع مبتدأ مرفوع ) داٍع إلى العھد الجدید دعاك(مثال حذفھا في حالة الرفع . النصب
ة اللتقاء الساكنین منع من ظھورھا الثقل، ومثال حذفھا بضمة مقدرة على الیاء المحذوف

آٍت مضاف إلیھ مجرور بكسرة مقدرة على الیاء ) كل آٍت قریب(في حالة الجر 
المحذوفة اللتقاء الساكنین منع من ظھورھا الثقل، ومثال بقائھا في حالة النصب وظھور 

 .لظاھرةساعیا خبر كن منصوب بالفتحة ا) كن ساعیا في الخیر(الفتحة 
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إذا كان االسم المنقوص ممنوعا من الصرف لكونھ على صیغة منتھى الجموع مثل 
تحذف الیاء منھ في حالتي الرفع والجر ویعوض عنھا التنوین، وھذا ) َغواٍش(و) َجواٍر(

غواٍش مبتدأ ) لھم من جھنَم مھاٌد ومن فوقھم َغواٍش(التنوین یسمى تنوین العوض مثل 
رة على الیاء المحذوفة اللتقاء الساكنین منع من ظھورھا الثقل، مؤخر مرفوع بضمة مقد

 .والتنوین عوض عن الیاء المحذوفة
 :الفعل المضارع المعتل اآلخر -3

الفعل المضارع المعتل اآلخر إما أن یكون معتال باأللف مثل یسعى أو بالواو مثل یدعو 
 .أو بالیاء مثل یرمي

 تقدر علیھ الضمة في حالة الرفع والفتحة في حالة الفعل المضارع المعتل اآلخر باأللف
كل من الفعلین یسعى ویخشى ) وأما من جاءك یسعى وھو یخشى(النصب، مثال الرفع 

على المرء (فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة منع من ظھورھا التعذر، ومثال النصب 
مقدرة یرضى فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبھ فتحة ) أن یرضى بما ُقِسَم لھ

وفي حالة الجزم یكون الجزم بحذف حرف العلة وھو األلف،  مثال . على األلف للتعذر
 تخَش فعل مضارع مجزوم بال الناھیة وعالمة)  ال تخَش إال اهللا(ذلك  

 . جزمھ حذف حرف العلة وھو األلف والفتحة قبلھا دلیل علیھا
حالة الرفع للثقل، مثال ذلك الفعل المضارع المعتل اآلخر بالواو تقدر علیھ الضمة في 

یدعو فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الواو للثقل، ) واهللا یدعو إلى دار السالم(
ندعَو فعل ): لن ندعَو من دونھ إلھا(وفي حالة النصب تظھر الفتحة لخفتھا، مثال ذلك 

مضارع منصوب بلن وعالمة نصبھ الفتحة الظاھرة، وفي حالة الجزم یحذف حرف 
تدُع فعل مضارع مجزوم بال )  ال تدُع مع اهللا إلھا آخر( وھو الواو، مثال ذلك العلة

 .الناھیة وعالمة جزمھ حذف حرف العلة الواو والضمة قبلھا دلیل علیھا
الفعل المضارع المعتل اآلخر بالیاء تقدر علیھ الضمة في حالة الرفع للثقل، مثال ذلك 

 مرفوع بضمة مقدرة على الیاء منع من تھدي فعل مضارع) إنك ال تھدي من أحببت(
إن الذین كفروا (ظھورھا الثقل، وفي حالة النصب تظھر الفتحة لخفتھا، مثال ذلك 

یھدیھم فعل مضارع منصوب بأن ) وظلموا لم یكن اهللا لیغفر لھم وال لیھدَیھم طریقا
 یجزم وفي حالة الجزم. المضمرة وجوبا بعد الم الجحود وعالمة نصبھ الفتحة الظاھرة

یھِد فعل مضارع وھو ) من یھِد اهللا فھو المھتد(بحذف حرف العلة وھو الیاء مثال ذلك 
 .فعل شرط مجزوم وعالمة جزمھ حذف حرف العلة وھو الیاء والكسرة قبلھا دلیل علیھا

 السبب الثاني لتقدیر عالمة اإلعراب ھو وجود حرف یقتضي حركة معینة تناسبھ :ثانیا
 اف إلى یاء المتكلم ألن یاء المتكلم  التي ھي مضاف إلیھوذلك في االسم المض

 تكون بعد الحرف األخیر من االسم مباشرة، وھذا الحرف األخیر ھو موضع عالمات 
اإلعراب، ولكن یاء المتكلم تقتضي وجود كسرة تناسبھا، أي أن الحرف األخیر ال بد أن 

كن تحریك الحرف یكون مكسورا وعالمات اإلعراب ضمة وفتحة وكسرة وال یم
بحركتین في وقت واحد أي كسرة لمناسبة الیاء وحركة اإلعراب فتقدر حركات 

 :اإلعراب الثالث بسبب اشتغال المحل بحركة المناسبة، مثال ذلك
أخي خبر المبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل یاء المتكلم منع من ) ھذا أخي(

 .ظھورھا اشتغال المحل بحركة المناسبة
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أخي مفعول بھ منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل الیاء منع من ظھورھا )  أخينصحت(
 .اشتغال المحل بحركة المناسبة

أخي مجرور بإلى وعالمة جره كسرة مقدرة على ما قبل الیاء ) سلمت الكتاب إلى أخي(
 .منع من ظھورھا اشتغال المحل بحركة المناسبة

المتكلم مثنى أو جمع مذكر سالما أو اسما قد یكون االسم الذي یضاف إلى یاء : ملحوظة
منقوصا فإن كان مثنى فإنھ ینصب ویجر بالیاء وتدغم ھذه الیاء في یاء المتكلم مثل 

ویقال في إعرابھ منصوب بالیاء المدغمة في یاء ) رأیت صدیقيَّ ومررت بصدیَقيَّ(
ى، وإن كان جمع المتكلم ألنھ مثنى أو مجرور بالیاء المدغمة في یاء المتكلم ألنھ مثن

أرشدني (مذكر سالما فإنھ في حالة الرفع تقلب واو رفعھ یاء وتدغم في یاء المتكلم مثل 
معلِميَّ فاعل مرفوع بالواو المنقلبة یاء والمدغمة في یاء المتكلم ألنھ جمع مذكر ) معلِميَّ
ق في وفي حالة نصبھ أو جره تدغم الیاء في یاء المتكلم كما سب) أصلھ معلموي(سالم 

، وإن كان اسما منقوصا فإن )أصغیت إلى معلِميَّ(و) أكرمت معلِميَّ(المثنى مثل 
جاء محاِميَّ، رأیت (حركات إعرابھ تقدر على الیاء المدغمة في یاء المتكلم مثل 

األول مرفوع بضمة مقدرة على الیاء المدغمة في یاء ) محاِميَّ، استمعت إلى محاِميَّ
 منصوب بفتحة ظاھرة على الیاء المدغمة في یاء المتكلم والثالث المتكلم للثقل، والثاني

 .مجرور بكسرة مقدرة على الیاء المدغمة في یاء المتكلم للثقل
   السبب الثالث لتقدیر عالمة اإلعراب ھو وجود حرف جر زائد أو شبیھ بالزائد:ثالثا

جر االسم الذي وحرف الجر الزائد ال یؤدي معنى حرف الجر ولیس لھ متعلق ولكنھ ی
بعده لفظا فیعرب االسم الذي سبقھ حرف الجر الزائد بما یقتضیھ موقعھ ویقال فیھ 

وما یأتیھم من (، أمثلة ذلك  )العالمة مقدرة الشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد(
رسول فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظھورھا ) رسول إال كانوا بھ یستھزئون

مسیطر خبر لیس ) لست علیھم بمسیطر(حرف الجر الزائد، اشتغال المحل بحركة 
 .منصوب بفتحة مقدرة منع من ظھورھا اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد

 السبب الرابع لتقدیر عالمة اإلعراب ھو وجود حرف جر شبیھ بالزائد وحرف -رابعا
لكن لھ معنى إذ یفید الجر الشبیھ بالزائد ھو ربَّ وھو شبیھ بالزائد ألنھ لیس لھ متعلق و

ویقال في إعرابھ رب ) رب ضارٍة نافعٌة(معنى التقلیل ویجر االسم الذي بعده لفظا مثل 
حرف تقلیل وجر شبیھ بالزائد، ضارة مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظھورھا 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبیھ بالزائد، نافعة خبر المبتدأ مرفوع بالضمة 

ب تدخل على النكرات فقط، وقد تحذف ویبقى عملھا لفظا في االسم وتنوب ور. الظاھرة
الواو واو رب لیل مبتدأ ) ولیٍل كموج البحر أرخى ُسُدوَلھ(عنھا الواو أو تدل علیھا مثل 

مرفوع بضمة مقدرة منع من ظھورھا اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبیھ بالزائد، 
وف صفة للیل، البحر مضاف إلیھ، أرخى كموج البحر جار ومجرور متعلق بمحذ

سدولھ أرخى فعل، والفاعل ضمیر مستتر، وسدولھ مفعول بھ ومضاف إلیھ، وجملة 
 .أرخى سدولھ في محل رفع خبر المبتدأ

 تطبیق
)1( 

 :استخرج مما یأتي الكلمات المعربة والكلمات المبنیة
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 ال تنال - تقاس بأخالقھا األمم-)إن الذین یخَشون ربھم بالغیب لھم مغفرة وأجر كبیر(
  ال تبیتن إال خالي- القناعة كنز ال یفنى- قیمة كل امرئ ما یحسنھ-المطالب بالتمني

 . البال
)2( 

 :بین حالة اإلعراب أو حالة البناء لكل كلمة معربة أو مبنیة مما یأتي
  حذار من- زرت صدیقي أمس- النصر مع الصبر-في السماء رزقكم وما توعدون 

 ما المسئول عنھا بأعلم - كن مھذبا- حذرت حذام قومھا من غزو األعداء- للدنیا الركون
 .من السائل

)3( 
 :صنفھا وضع كال منھا في جدول. فیما یأتي كلمات معربة وكلمات مبنیة

- األنھار- ھؤالء- الذي- یحاور- یجاور- ارتق- لنذھبن- لیقوُلن- عند- جلس-القوم
 - لعل- في- یلعبان- دعا- ھما- مساء- انتبھ- تعلم- الكریم- یصافح- كأن- إلى-تجري

 . ھلم-مصطفى
)4( 

 :اختر من الكلمات المفردة ما تكمل بھ فراغ الجمل فیما یأتي
  التاجر- الذي-البائع  .اشتریت منھ الكتاب صادق0000 إن -
  انتحر- مات-مرض  .  ھما0000 من راقب الناس -
 ملھ ع- لونھ-كفنھ  .0000 یبقى مع المیت -
  المصالح- القانون-الغاب  .0000 تحكم الحیوانات في الغابة شریعة -

)5( 
ھات ثالث جمل من إنشائك في األولى منھا اسم معرب وفي الثانیة اسم مبني وفي 

 .الثالثة حرف مبني
)6( 

ھات ثالث جمل من إنشائك في األولى منھا فعل معرب وفي الثانیة فعل مبني وفي 
 .سبب بناء غیر ما تأتي بھ في الثانیةالثالثة فعل مبني ل

)7( 
وأوردھا في جمل من عندك ) ال(جرد كال من الكلمتین السابقتین من .  الربا-الضحى

 .بحیث تكون في األولى مرفوعة وفي الثانیة منصوبة وفي الثالثة مجرورة
)8( 

 وأوردھا في ثالث جمل من عندك بحیث تكون في) ال(جرد ھذه الكلمة من . القاضي
 .األولى مرفوعة وفي الثانیة منصوبة وفي الثالثة مجرورة

)9( 
ھات من إنشائك ثالث جمل في كل منھا اسم مقصور في حالة إعراب غیر ما في 

 .الجملتین األخریین
)10( 

ھات من إنشائك ثالث جمل في كل منھا اسم منقوص في حالة إعراب مغایرة لما في 
 .الجملتین األخریین
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)11( 
أورد كال من ھذه األفعال في ثالث جمل من عندك بحیث یكون .  یعطي- یسمو-یرضى

 .كل منھا في األولى في حالة رفع وفي الثانیة في حالة نصب وفي الثالثة في حالة جزم
)12( 

ھات في جمل من عندك اسما معربا مضافا إلى یاء المتكلم مرة في حالة رفع ومرة في 
 .حالة نصب ومرة في حالة جر

)13( 
 . مثالین تامین من عندك السم مجرور بحرف جر زائدھات

)14( 
 .ھات مثالین تامین من عندك السم مجرور بحرف جر شبیھ بالزائد

)15( 
 :أعرب الجمل اآلتیة

 . اشترى أخي خمسین كتابا-
 . درست علم النحو ألصحح لساني-
 . رب ُمَبلٍَّغ أوعى من سامع-
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  السالم جمع المؤنث- 3
ھو كل اسم دل على أكثر من اثنتین مع سالمة مفرده، وزیادة  جمع المؤنث السالم -1

 )مؤمنات، تصرفات، ذكریات(ألف وتاء في آخره مثل 
فإن كانت التاء أو األلف أصلیة في االسم فإنھ ال یعتبر جمع مؤنث سالما وینصب 

فتعرب ) سكنت أبیاتا(، یقال )تمیت وأموا(و) بیت وأبیات(بالفتحة، مثال التاء األصلیة 
وكنتم أمواتا (أبیاتا على األصل فیقال أبیاتا مفعول بھ منصوب بالفتحة ومثلھا أموات 

فإن ) قضاة وغزاة(ومثال األلف األصلیة . أمواتا خبر كان منصوب بالفتحة) فأحیاكم
قضیت  (من) ُغَزَوة(و) ُقَضَیة(األلف فیھما أصلیة ألنھا منقلبة عن أصل، إذ األصل 

ویقال في كل منھما تحركت الیاء وانفتح ما قبلھا فقلبت ألفا، فلذلك ینصب ) وغزوت
 ).رأیت قضاًة وغزاًة(بالفتحة 

في حالتي الرفع والجر بعالمات اإلعراب األصلیة حیث  یعرب جمع المؤنث السالم -2
 .یرفع بالضمة ویجر بالكسرة

مة إعراب فرعیة ھي الكسرة نیابة جمع المؤنث السالم بعال في حالة النصب یعرب -3
 ).إن الحسناِت یذھبن السیئاِت(، )لقد أنزلنا آیاٍت بیناٍت(عن الفتحة مثل 

 : ھي األسماء التي تجمع جمع مؤنث سالما -4
 ). زینب زینبات، فاطمة فاطمات( أعالم اإلناث سواء أكان فیھا تاء أم لم یكن مثل -
 ).جتھدة مجتھداتصالحة صالحات، م( صفات اإلناث مثل -
 ).شجرة شجرات، أسامة أسامات( ما ختم بالتاء مؤنثا كان أم مذكرا مثل -
 ).صحراء صحراوات، حسناء حسناوات( ما ختم بألف التأنیث الممدودة مثل -
 ).حبلى حبلیات، ذكرى ذكریات( ما ختم بألف التأنیث المقصورة مثل -
 ).فاتشامخ شامخات، وارف وار( صفة ما ال یعقل مثل -
 ).دریھم دریھمات، بحیرة بحیرات( مصغر ما ال یعقل مثل -
 .)مطار مطارات، حمام حمامات، إصطبل إصطبالت( بعض أسماء ما ال یعقل مثل -
 ابن آوى  بنات آوى، ذو القعدة( ما صدر بابن أو ذي من أسماء ما ال یعقل مثل  -

 ). ذوات القعدة
 ).تصار انتصارات، اجتھاد اجتھاداتان( المصدر إذا تجاوز ثالثة أحرف مثل -
 ).تلسكوب تلسكوبات، تلیفزیون تلیفزیونات( أي اسم أعجمي لیس لھ جمع آخر مثل -
 : الملحق بجمع المؤنث السالم-5

فأوالت ). أوالت، عرفات، أذرعات، جماالت: (یلحق بجمع المؤنث السالم كلمات منھا
 منسك في الحج، وأذرعات اسم بلد ال مفرد لھا، وعرفات اسم مكان قرب مكة فیھ أھم

بأطراف الشام، وجماالت اسم امرأة، وھذه األسماء سمي بھا وھي على ھذه الصورة 
: باأللف والتاء فتلحق بجمع المؤنث السالم حیث تنصب بالكسرة بدال من الفتحة وأمثلتھا

أوالت خبر كن منصوب ) وإن كنَّ أوالِت حمل فأنفقوا علیھن حتى یضعن حملھن(
یؤم الحجاج عرفاٍت في الیوم . (الكسرة نیابة عن الفتحة ألنھ ملحق بجمع المؤنث السالمب

عرفات مفعول بھ منصوب بالكسرة نیابة عن الفتحة ألنھ ملحق ) التاسع من ذي الحجة
أذرعات مفعول بھ ) وصلت أذرعاٍت وأقمت فیھا أیاما قلیلة. (بجمع المؤنث السالم

نادیت جماالٍت . (تحة ألنھ ملحق بجمع المؤنث السالممنصوب بالكسرة نیابة عن الف
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جماالت مفعول بھ منصوب بالكسرة نیابة عن الفتحة ألنھ ملحق ) وأمرتھا باالستقامة
 .بجمع المؤنث السالم

 : سالمة جمع المؤنث السالم-6
جمع المؤنث المزید بألف وتاء یسمى سالما ألنھ تسلم فیھ صورة مفرده من التغییر حیث 

َضْخَمة : ( فیھ األلف والتاء دون تغییر في صورة المفرد في حروفھ أو حركاتھ مثلتزاد
 وقد تتغیر صورة المفرد في بعض الجموع إما بنقص حرف من).  َضْخَمات

، وإما )صدقة صدقات، شجرة شجرات: ( حروفھ وھو التاء إذا كانت في آخره مثل
 : بتغییر حركة عینھ بحسب الضوابط التالیة

 كان المفرد ثالثیا صحیحا ساكن الوسط مفتوح األول فإن عینھ تفتح في الجمع  إذا-أ
 ).َرْكَعة َرَكعات، َحْلَقة َحَلَقات، َحْلَبة َحَلَبات، َنْظَرة َنَظَرات: (مثل
 إذا كان المفرد ثالثیا ساكن الوسط مضموم األول أو مكسوره فإنھ یجوز في الجمع -ب

 أو إتباعھ لحركة الحرف األول ضما أو كسرا مثل فیھ تسكین الحرف الثاني أو فتحھ
 ).ِخْدمة ِخْدمات أو ِخَدمات أو ِخِدمات(، )ُحْجرة ُحْجرات أو ُحَجرات أو ُحُجرات(
 إذا كان المفرد مضموم األول أو مكسوره وثالثھ حرف علة فإنھ یبقى دون تغییر في -ج

 ).ُدْمیة ُدْمیات، ِذْروة ِذْروات: (الجمع مثل
َضْخَمة (ان المفرد صفة أو كان معتل العین فإنھ یبقى في الجمع دون تغییر مثل  إذا ك-د

 ).َجْوَزة َجْوَزات(ومثل ) َضْخَمات
 إذا كان المفرد ثالثیا متحرك الوسط أو كان غیر ثالثي فإنھ یبقى دون تغییر في -ھـ

 ).َوَرَقة َوَرَقات، َمْرَیم َمْرَیمات(الجمع مثل 
 :جمع مؤنث سالما والممدود والمنقوص  كیفیة جمع المقصور-7

إذا أرید جمع االسم المقصور جمع مؤنث سالما نظر إلى ألفھ فإن كانت ثالثة ردت إلى 
أصل ) ھدى ھدیات(أصل األلف واو، و) عصا عصوات(أصلھا الواو أو الیاء مثل 

ذكرى ذكریات، حّمى حمیات، (وإن كانت رابعة فصاعدا قلبت یاء مثل . األلف یاء
 ).رى كبریاتكب

 وإذا أرید جمع االسم الممدود جمع مؤنث سالما فإن كانت ھمزتھ بعد المد أصلیة بقیت 
صحراء (، وإن كانت مزیدة للتأنیث قلبت واوا مثل )إنشاء إنشاءات(على حالھا مثل 

وإن كانت منقلبة عن واٍو أو یاء جاز أن تبقى ھمزة وأن ) صحراوات، حسناء حسناوات
 أصل الھمزة واو، ومثل) سماء سماءات أو سماوات (تقلب واوا مثل 

 .أصل الھمزة یاء) وفاء وفاءات أو وفاوات (
واالسم المنقوص إذا أرید جمعھ جمع مؤنث سالما وكانت یاؤه محذوفة في المفرد فإنھا 

 ).جاٍر جاریات، ھاٍد ھادیات(ترد إلیھ في الجمع مثل 
 :ملحوظات

ء ویجمع جمع مؤنث سالما بزیادة ھاء قبل األلف  ھناك اسم ثالثي لیس في آخره تا-1
 ).أمھات وأمات(وتجمع على ) أم(والتاء أو دون زیادتھا وھو 

 ھناك اسمان ثالثیان آخر كل منھما تاء وقد جمعا جمع مؤنث سالما على خالف -2
 ).بنات، وأخوات(یقال في جمعھما ) بنت، وأخت(القاعدة وھما 

  منھما تاء  وقد جمعا جمع مؤنث سالما وقلبت التاء ھناك اسمان ثالثیان آخر كل-3
 ).سنوات وشفوات(یقال في جمعھما ) سنة، وشفة( فیھما واوا وھما 
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 ھناك أسماء مؤنثة تستحق أن تجمع جمع مؤنث سالما ولكنھا شذت وسمعت مجموعة -4
مم، امرأة تجمع على نساء، شاة تجمع على ِشیاه، ُأّمة تجمع على أ: (جمع تكسیر ومنھا
 ).ملة تجمع على ملل

 ھناك صفات منتھیة بألف تأنیث ممدودة وھي على وزن فعالء ولكن المذكر منھا -5
حمراء تجمع (على وزن أفعل فال تجمع جمع مؤنث سالما بل تجمع جمع تكسیر مثل 

 ).على ُحْمر، خضراء تجمع على ُخْضر، بیضاء تجمع على ِبیض
ورة وھي على وزن فعلى ولكن المذكر منھا  ھناك صفات منتھیة بألف تأنیث مقص-6

عطشى تجمع (على وزن فعالن فالتجمع جمع مؤنث سالما بل تجمع جمع تكسیر مثل 
 ).على عطاش، جوعى تجمع على جیاع
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 تطبیق
)1( 

 :استخرج جمع المؤنث السالم مما یأتي
 -ضاھن من البر طاعة األمھات والعمل على ر-خلق اهللا السموات واألرض في ستة أیام

 نحن - إن اهللا یأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أھلھا-ابحث عن الثقات وتمسك بمصاحبتھم
 الدبابات - حقوق النساء مكفولة في اإلسالم- القضاة العدول ال یحابون أحدا-أباة الضیم

 . مع تقوى اهللا واالعتماد علیھ تتحقق االنتصارات-من وسائل القتال الحدیثة
)2( 

 :اآلتیة جمع مؤنث سالمااجمع الكلمات 
 . تسبیح- سلمى- ُظْلمة- بْسمة- لغة- وردة- بیداء- الفالة- مثلث-تظاھر

)3( 
 :امأل الفراغ فیما یأتي بجمع مؤنث سالم مناسب

 .تدل على قدرة الخالق جل وعال. ……..………     في الكون -
 .……… بعض البالد تعتمد على میاه األمطار وبعضھا تعتمد على میاه األنھار-
 .القدیمة تفید الباحث عندما یرجع إلیھا.  ………-
 ..……… علیك باالستقامة والمواظبة على أداء -
 .تحسن سیرتك بین الناس. ……… باألعمال -
 .الحیاة فإنھا ال تعود علیك إال بالضرر. ……… احفظ نفسك من -

)4( 
ولى ھات من إنشائك ثالث جمل في كل منھا جمع مؤنث سالم بحیث یكون في األ

 .مرفوعا وفي الثانیة منصوبا وفي الثالثة مجرورا
)5( 

 :اشرح البیت اآلتي ثمَّ أعربھ
 إن المحامد والعال أرزاق  حاول جسیمات األمور وال تقل 
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  الممنوع من الصرف-4
 : تعریف الممنوع من الصرف-1

ویجر بالفتحة ) غیر متمكن( الممنوع من الصرف ھو اسم معرب ال یدخلھ تنوین التمكین
 .فإنھ یجر بالكسرة) ال(نیابة عن الكسرة إال إذا أضیف أو دخلت علیھ 

 : سبب المنع من الصرف-2
سبب منع االسم من الصرف ھو مشابھتھ للفعل في اشتمالھ على علتین فرعیتین، فالفعل 
مشتمل على علتین فرعیتین عن االسم إحداھما ترجع إلى لفظھ واألخرى ترجع إلى 
معناه، فأما التي ترجع إلى لفظھ فھي أنھ مشتق من المصدر أو أنھ یدل على معنى 

الحدث والزمان في حین أن المصدر یدل على الحدث وحده دون زمن، مركب من 
والمركب فرع مما ال تركیب فیھ، وأما العلة التي ترجع إلى المعنى فھي أن الفعل مفتقر 
إلى االسم ألنھ یدل على الحدث وكل حدث ال بد لھ من فاعل ، وال یكون الفاعل إال 

 أحكامھ أنھ ال یجر وال ینون ألن الجر اسما، فھاتان العلتان في الفعل، والفعل من
والتنوین من خواص األسماء، فإذا وجد في اسم علتان فرعیتان وكانت إحدى العلتین 
ترجع إلى اللفظ واألخرى ترجع إلى المعنى كالعلم المركب مثال فإن فیھ علة التركیب 

سم یكون قد وھي ترجع إلى اللفظ وعلة العلمیة وھي ترجع إلى المعنى فإن مثل ھذا اال
أشبھ الفعل في وجود علتین فیھ ترجع إحداھما إلى اللفظ واألخرى ترجع إلى المعنى، 
ومقتضى ھذا أن یمنع االسم صاحب العلتین من الجر ومن التنوین وھذا ھو الممنوع من 

 .الصرف
 : العلل التي تمنع االسم من الصرف-3
 تسع أو علة واحدة تقوم مقام  یمنع االسم من الصرف إذا وجدت فیھ علتان من علل-أ

 : العلتین وقد جمع بعضھم العلل في بیت قال فیھ
 َركِّْب وزد ُعْجمًة فالوصُف قد كُمال  ِاْجَمْع َوِزْن عادال َأنِّْث بَمْعِرَفٍة
 :وجمعھا غیره في بیت قال فیھ
 َعْدٌل ووصُف الجمِع ِزْد تأنیثا   َوْزُن الُمَركَِّب ُعْجَمٌة تعریُفھا
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 :العلة الواحدة التي تكفي لمنع االسم من الصرف ھي إحدى اثنتین -ب
أوالھما ألف التأنیث مقصورة كانت أو ممدودة، فالمقصورة في العلم مثل لیلى وسلمى 
وفي الصفة مثل حبلى وعطشى وفي االسم مثل ذكرى وبشرى، والممدودة في العلم مثل 

السم مثل أشیاء وحصباء وفي جمع لمیاء وھیفاء وفي الصفة مثل سمراء وعرجاء وفي ا
 .الصفات مثل علماء وأشداء وما شابھھما من جمع اسم الفاعل أو الصفة المشبھة

وال بد لھذه األلف لكي تمنع االسم من الصرف أن تكون بعد ثالثة أحرف وأن تكون 
ل زائدة ال أصلیة، فإن لم یكن قبلھا ثالثة أحرف مثل نداء أو جزاء أو كانت أصلیة في مث

 .أجزاء وأسماء وأعضاء وأبناء فإنھا ال تمنع من الصرف
وثانیتھما صیغة منتھى الجموع وھي كل جمع جاء بعد األلف الدالة على الجمع فیھ 

وھذا الجمع یعتبر غایة في ) مصابیح(أو ثالثة أوسطھا ساكن مثل ) مساجد(حرفان مثل 
 جمعھ بعد ھذا الجمع ویشمل الجموع إذ لیس في المفردات وزن یشبھھ، كما أنھ ال یمكن

) محاریب، متاریس(ومفاعیل مثل ) معالم، مناطق(مفاعل مثل : ھذا النوع أوزانا منھا
أجانب، (وأفاعل مثل ) حدائق، رسائل(وفعائل مثل ) جوانب، قواعد(وفواعل مثل 

 ).عصافیر، قنادیل(وفعالیل مثل ) أكاذیب، أھازیج(وأفاعیل مثل ) أقارب
 االسم الذي على صیغة منتھى الجموع اسما منقوصا أي آخره یاء إذا كان:  ملحوظة

الزمة قبلھا كسرة فإنھ یعرب إعراب الممنوع من الصرف مع حذف الیاء في حالتي 
الرفع والجر ووجود تنوین على الحرف الذي قبلھا، ولیس ھذا التنوین تنوین تمكین، 

صب تبقى الیاء وتظھر علیھا وإنما ھو تنوین عوض عن الیاء المحذوفة، وفي حالة الن
تقول ) جواٍر وغواٍش وعواٍد ومثاٍن ومباٍن ومساٍع(الفتحة دون تنوین، وذلك مثل 

مساٍع خبر المبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الیاء ) المصلح  لھ مساٍع طیبة في الخیر(
 المحذوفة اللتقاء الساكنین منع من ظھورھا الثقل والتنوین عوض عن الیاء المحذوفة،

مساٍع مجرور بفي وعالمة جره فتحة مقدرة ) ھو یبذل جھده في مساٍع طیبة(وتقول 
على الیاء المحذوفة اللتقاء الساكنین منع من ظھورھا الثقل والتنوین عوض عن الیاء 
المحذوفة وھو ممنوع من الصرف ألنھ على صیغة منتھى الجموع، وإنما لم تظھر 

ي حالة النصب ألنھا في حالة الجر بدل عن الفتحة ھنا في حالة الجر كما ظھرت ف
الكسرة التي ھي ثقیلة على الیاء فأخذ البدل وھو الفتحة حكم األصل الثقیل وھو الكسرة 

بذل (فلم تظھر فتحة الجر على الیاء للثقل، وفي حالة النصب تبقى الیاء وتفتح مثل 
 .الظاھرةمساعَي مفعول بھ منصوب بالفتحة ) المصلح مساعَي طیبة في الخیر

فإن الیاء تبقى ) المساعي والدواعي والغواني والمآقي(مثل ) ال(وإذا اقترن ھذا االسم بـ
 .ویحذف التنوین وتقدر على الیاء الضمة والكسرة للثقل وتظھر الفتحة لخفتھا

 : األسماء التي تمنع من الصرف إذا اجتمع فیھا علتان قسمان-ج
مع علة أخرى من علل ست، وقسم ) أي كونھ علما(قسم تكون العلة األولى فیھ العلمیة 

 .مع علة أخرى من علل ثالث) أي كونھ وصفا(تكون العلة األولى فیھ الوصفیة 
 : العلل الست التي تمنع العلم من الصرف إذا اجتمعت فیھ أي علة منھا مع العلمیة ھي-د
إبراھیم (ل  العجمة وھي أن یكون العلم أعجمیا أي غیر عربي في صیغتھ وذلك مث-1

إبراھیَم مضاف إلیھ ) واتبع ملة إبراھیَم حنیفا(مثال المنع ) وإسماعیل وإسحق ویعقوب
 مجرور بالفتحة نیابة عن الكسرة ألنھ ممنوع من الصرف والمانع لھ من
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الصرف العلمیة والعجمة، وجمیع أسماء األنبیاء أعجمیة إال أربعة وھم محمد صلى اهللا 
 .ب، وھود صلوات اهللا وسالمھ علیھم أجمعینعلیھ وسلم، وصالح، وشعی

األول أن یكون االسم علما : ویشترط العتبار العجمة في العلم لتمنعھ من الصرف أمران
: فإنھ ال یمنع من الصرف تقول) لجام ودیباج:(في لغة العجم فإن لم یكن علما فیھا مثل 

 العلم األعجمي زائدا على ، واألمر الثاني أن یكون)نظرت إلى دیباٍج(و) أمسكت بلجاٍم(
وقوم نوٍح (فإنھ یصرف مثل ) نوح ولوط(ثالثة أحرف، فإن كان على ثالثة أحرف مثل 

 ).إال آل لوٍط نجیناھم بسحر(ومثل ) من قبل إنھم كانوا قوما فاسقین
 وھو أن یكون العلم مركبا تركیبا مزجیا) ویھ( التركیب المزجي غیر المختوم بـ -2

سافرت (و) أقمت في بعلبَك: (تقول) بعلبك، وحضرموت، ومعدیكرب( من كلمتین مثل 
فكل من بعلبَك وحضرموَت ومعدیكرَب ) قرأت عن معدیكرَب(و ) إلى حضرموَت

مجرور بحرف الجر وعالمة جره الفتحة نیابة عن الكسرة ألنھ ممنوع من الصرف 
 .والمانع لھ من الصرف العلمیة والتركیب المزجي

فإنھ یبنى على الكسر وقد سبق ) سیبویھ(مثل ) ویھ(مزجي مختوما بـ فإن كان المركب ال
 .بیان ذلك في بناء األسماء

فإن االسم ) عبد اهللا وامرئ القیس ودیرالبلح(وإن كان التركیب تركیب إضافة مثل 
الثاني من ھذه األسماء المركبة مضاف إلیھ وھو مجرور بالكسرة، ویعرب االسم األول 

 .في الجملة التي یرد فیھامنھا بحسب موقعھ 
فإن ھذا التركیب یبقى كما ) تأبط شرا وشاب قرناھا(وإن كان التركیب في اإلسناد مثل 
 .ھو وتقدر علیھ الحركات للحكایة

فالمؤنث .  التأنیث وھي أن یكون العلم مؤنثا لفظا ومعنى، أو لفظا فقط، أو معنى فقط-3
، والمؤنث لفظا فقط ھو ما فیھ )طمة وخدیجةفا(لفظا ومعنى ھو ما فیھ تاء التأنیث مثل 

، والمؤنث معنى فقط ھو ما وضع )معاویة وطلحة(تاء التأنیث من أعالم الذكور مثل 
وكل ھذه األسماء تمنع من الصرف مع ) زینب وسعاد(علما لمؤنث دون تاء مثل 

 .العلمیة
كاألمثلة ویشترط لمنع العلم المؤنث من الصرف أن یكون زائدا على ثالثة أحرف 

) سقر(علم امرأة و) أمل(السابقة، فإن كان على ثالثة أحرف وكان محرك الوسط مثل 
ھْند، (علم على جھنم فإنھ یمنع من الصرف كذلك، وإن كان الثالثي ساكن الوسط مثل 

ومثل ) تحدثت مع ھنَد ومع ھنٍد(فإنھ یجوز صرفھ ویجوز عدم صرفھ مثل ) وحْمص
 ).سافرت إلى حمَص وإلى حمٍص(
 وزن الفعل وھو أن یكون االسم على وزن الفعل أو أن یكون في أولھ زیادة كزیادة -4

أحمد، یزید، تدمر، یثرب، (وھو مساٍو لھ في وزنھ مثل ) أحد حروف المضارعة(الفعل 
، فما جاء من األعالم على مثل ھذه األوزان یمنع من الصرف مثل  )نرجس، تغلب، تعز

 یزیَد مجرور) َد لیضمَن لھ الخالفَة من بعدهأخذ معاویُة البیعة لیزی(
 بالالم وعالمة جره الفتحة نیابة عن الكسرة ألنھ ممنوع من الصرف والمانع لھ العلمیة 

 .ووزن الفعل
 زیادة األلف والنون وھي أن یكون العلم مختوما بألف ونون زائدتین فیھ بعد ثالثة -5

صمت (، تقول )ورمضان، وقحطانعمران، وعثمان، ولقمان، وسلمان، (أحرف مثل 
 ، فإن كانت األلف أصلیة في مثل)حفظت من لقماَن حكمتھ(و)  شھر رمضاَن
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فإنھ ال یمنع من الصرف بل یصرف ) حسان(أو كانت النون أصلیة في مثل ) أبان (
 ).ینون ویجر بالكسرة(
غلب  العدل وھو تحویل االسم من وزن إلى وزن آخر مع بقاء المعنى األصلي واأل-6

حیث یقال أن أصلھا ) عمر وزفر وزحل وثعل وجمح(أن یكون على وزن ُفَعل مثل 
عمر مجرور ) اقتد بعمَر في عدلھ(ومثال المنع ) عامر وزافر وزاحل وثاعل وجامح(

بالباء وعالمة جره الفتحة نیابة عن الكسرة ألنھ ممنوع من الصرف والمانع لھ من 
 .الصرف العلمیة والعدل

 األول ما كان على ُفَعل: اك كلمات معدولة وھي شبھ أعالم وھي نوعانھن:  ملحوظة
فھي معدولة عن جمعاوات وكتعاوات فعدل عن ) ُجَمع وُكَتع( من ألفاظ التوكید مثل 

جمعاوات إلى ُجَمع وعن كتعاوات إلى ُكَتع، وتقدر في ُجَمع إضافة تعرفھ تعریف العلمیة 
لتعریف ولیس في اللفظ ما یعرفھ اعتبر شبیھا ولما كان لفظ جمع یفید ا) جمعھن(أي 

ُجَمع توكید مجرور وعالمة جره الفتحة ) أعجبت بالمجتھدات كلھن ُجَمَع(بالعلم یقال 
 نیابة عن الكسرة ألنھ ممنوع من الصرف  والمانع لھ من الصرف شبھ العلمیة

یوم بعینھ حیث إذا أرید بھا سحر ) سحر(والنوع الثاني من شبھ األعالم كلمة .  والعدل
تكون معدولة عن السحر وھو معرف بال فعدل عنھ إلى سحر وصار شبیھا بالعلم حیث 

فسحر مجرور بفي ) جئتك یوم الجمعة في سحَر(إنھ معرفة ولم یلفظ معھ بمعرف مثل 
وعالمة جره الفتحة نیابة عن الكسرة ألنھ ممنوع من الصرف والمانع لھ من الصرف 

 .شبھ العلمیة والعدل
 العلل الثالث التي تمنع الوصف من الصرف إذا اجتمعت فیھ أي علة منھا مع -ـھ

 :الوصفیة ھي
) أحسن، وأعلى، وأخضر( وزن الفعل وھو أن تكون الصفة على وزن الفعل مثل -1

األول أال تقبل تاء التأنیث : وإنما تمنع الصفة التي على وزن الفعل من الصرف بشرطین
فإن قبلت ) وأفضل مؤنثھ فضلى، وأخضر مؤنثھ خضراءأحسن مؤنثھ حسناء، (مثل 

فإنھا حینئذ ال تمنع من الصرف بل تصرف ) أرمل مؤنثھ أرملة(الصفة تاء التأنیث مثل 
والشرط . أرمل صفة للمجرور مجرور بالكسرة الظاھرة) مررت برجل أرمٍل(تقول 

في قولنا ) أربع (الثاني أن تكون الصفة  أصلیة فإن كانت الصفة عارضة في الكلمة مثل
فإنھا تصرف ألنھا في األصل لیست صفة بل اسم عدد ومثل كلمة ) مررت بنسوة أربٍع(
فھي مصروفة ) مررت برجل أرنٍب(إذا أرید بھا وصف شخص بالضعف مثل ) أرنب(

 .ألنھا في األصل لیست صفة بل اسم للحیوان المعروف
، )المسئول عنھا بأعلَم من السائلما (، )فحیوا بأحسَن منھا أو ردوھا( وأمثلة المنع 

 ).نظرت إلى عشب أخضَر(
 زیادة األلف والنون وھي أن تكون الصفة مختومة بألف ونون زائدتین مثل -2
ویشترط لمنع الصفة من الصرف مع األلف والنون ) جوعان، وغضبان، وعطشان(

 طرأت علیھا األول أن تكون الصفة أصلیة فلو كانت الكلمة اسما في األصل ثمَّ: شرطان
التي ھي في األصل ) صفوان(الوصفیة واستعملت كالصفة فإنھا تصرف مثل كلمة 

فإن كلمة صفوان ) مررت برجل صفواٍن(الحجر األملس فإذا قلت في رجل قاسي القلب 
الشرط الثاني أن یكون المؤنث من ھذه الصفة . تصرف ھنا ألن الوصفیة فیھا طارئة

فإن كان المؤنث ) جوعى، وغضبى، وعطشى( على مثلبغیر التاء فیكون على وزن ف
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مررت برجل (بالتاء فإنھ یصرف، تقول ) عریانة(الذي مؤنثھ ) عریان(بالتاء مثل 
 .فتصرف عریان ألن مؤنثھا بالتاء) عریاٍن

اقتربت من غضباَن (، و)عطفت على جوعاَن فأطعمتھ(وأمثلة المنع من الصرف 
 ).ى عطشاَن فشربھقدمت الماء إل(، و)والینتھ فھدأتھ

 العدل وھو تحویل الصفة من حالة إلى حالة أخرى مع بقاء المعنى األصلي مثل -3
) ُأَخر(األول كلمة : والصفات التي یقع فیھا العدل نوعان) أخر، ومثنى، وثالث، ورباع(

التي ھي معدولة عن األخرى واألخرى مؤنثة اآلخر والقاعدة أن كل  فعلى مؤنثة أفعل 
) الكبرى أو كبرى البنات(ل ھي وال جمعھا إال باأللف والالم أو باإلضافة مثل ال تستعم

ولكنھم عدلوا عن استعمال ) األخر(وبحسب القاعدة ال بد أن یقال في جمع أخرى 
أخر صفة لنسوة وصفة المجرور ) مررت بنسوة ُأَخَر(تقول ) أَخر(وقالوا ) األُخر(

لكسرة ألنھا ممنوعة من الصرف والمانع لھا مجرورة وھي مجرورة بالفتحة نیابة عن ا
والنوع الثاني من الصفات التي یقع فیھا العدل بعض أوزان . من الصرف الصفة والعدل

أحاد وموحد وثناء ومثنى وثالث ومثلث (العدد وھي ما جاء على وزن فعال ومفعل مثل 
 من أضاف ومعظم العرب ال یتجاوز األربعة في ھذه األوزان ومنھم) ورباع ومربع

ومثال منعھا من )  عشار ومعشر-خماس ومخمس(إلیھا األوزان من خمسة إلى عشرة 
َمْثَنى صفة ألجنحة مجرورة بفتحة مقدرة ) أولي أجنحة َمْثَنى وُثالَث وُرباَع(الصرف 

على األلف المقصورة منع من ظھورھا التعذر ألنھ ممنوع من الصرف والمانع لھ من 
 وثالَث ورباَع كل منھا صفة مجرورة بالفتحة نیابة عن الصرف الوصفیة والعدل،

 . الكسرة للوصفیة والعدل
وإنما اعتبرت ھذه الصفات معدولة ألن أحاد معدولة عن واحد واحد ومثنى معدولة عن 

 .اثنین اثنین وھكذا
تبین مما سبق أن ثالثا من العلل تأتي مع العلم ومع الصفة فإذا جاءت مع أي : ملحوظة
وثالث علل . عتھ من الصرف وھي وزن الفعل، وزیادة األلف والنون، والعدلمنھا من

تأتي مع العلم فقط وھي العجمة والتركیب المزجي والتأنیث فإذا جاءت مع العلم منعتھ 
 .من الصرف

سرت في (فإنھ یجر بالكسرة مثل ) ال( إذا أضیف الممنوع من الصرف أو دخلتھ -4
 ).لقومنظرت إلى أفضِل ا(، )الصحراِء

وإنما جر بالكسرة ألن إضافتھ أو دخول ال علیھ أعادتھ إلى األصل في األسماء وأبعدتھ 
 . عن شبھ الفعل فصرف وجر بالكسرة

 .وقد ینون الممنوع من الصرف في الشعر للضرورة الشعریة
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 تطبیق
)1( 

 :بین فیما یأتي األسماء الممنوعة من الصرف وسبب المنع لكل منھا
روا من بني إسرائیل على لسان داود وعیسى بن مریم ذلك بما عصوا لعن الذین كف(

 -)إذ أنتم بالعدوة الدنیا وھم بالعدوة القصوى والركب أسفَل منكم (-)وكانوا یعتدون
 ال -)فمن كان منكم مریضا أو على سفر فعدة من أیام أخر (-)وإلى مدیَن أخاھم شعیبا(

یعملون لھ ما یشاء من  (-یھ مما سواھمایؤمن أحدكم حتى یكون اهللا ورسولھ أحب إل
یأیھا الذین آمنوا ال تسألوا عن  (-)محاریَب وتماثیَل وجفاٍن كالجواِب وقدوٍر راسیاٍت

إن في ذلك لذكرى لمن كان لھ قلب أو ألقى السمع وھو  (-)أشیاء إن تبد لكم تسؤكم
 -ول الوحي رجع النبي من غار حراء إلى زوجھ خدیجة یرجف فؤاده بعد نز-) شھید

 حفظ المصحف الذي جمع في - یمتاز الذھب بخواَص كثیرة-أصلحت بین أحمد وسلیمان
 أعجب العالم بسیدة عمیاء صماء تجید -عھد أبي بكر عند حفصة بنت عمر بن الخطاب

 یتولد الحقد في نفس محروم جوعان على أغنیاَء - تنزھنا في حدائَق غناء-التفاھم
  . في بعلبَك آثاٌر قدیمة-ھیعیشون بجانبھ ویضنون علی

)2( 
 :أورد كال من الكلمات التالیة في جملتین تكون في إحداھما مرفوعة وفي الثانیة مجرورة

 . علیاء- تغلب- یعقوب- غسان- أشداء- دنانیر- أحمر- وداد- معاویة-زكریا
)3( 

 .جملتین یكون في كل منھما جمع ممنوع من الصرف :ھات من إنشائك
 .ون في كل منھما علم منتھ بألف ونون زائدتینوجملتین یك   
 .وجملتین یكون في كل منھما صفة على وزن أفعل   
 .وجملتین یكون في كل منھما اسم منتھ بألف تأنیث ممدودة   
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)4( 
أورد كال من الكلمات اآلتیة في جملتین تكون في إحداھما مجرورة بالفتحة وفي الثانیة 

 :مجرورة بالكسرة
 . عصافیر- أفضل- صفراء-اء أحب-مساجد

)5( 
 :أعرب ما یأتي

 ).نتلو علیك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم یؤمنون (-
 . أنا لست بحیران وال ندمان-
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 األسماء الستة -5
ومن النحاة من أسقط . أبوه وأخوه وحموھا وفوه وذو مال وھنوه:  ھي األسماء الستة-1

 .وعدھا خمسة فقط وعرفت عند ھؤالء باألسماء الخمسة) ھنوه(من ھذه األسماء 
إنھ اسم یكنى بھ عن أسماء األجناس بمعنى شيء، وقیل إنھ ) الھن(عنى وقد قیل في م

 .یكنى بھ عما یستقبح التصریح بھ، وقیل إنھ یكنى بھ عن الفرج خاصة
وھي الحروف بدال من الحركات  تعرب ھذه األسماء بعالمات اإلعراب الفرعیة -2

 أخاك، وتحدثت إلى جاء أبوك، ورأیت(فترفع بالواو وتنصب باأللف وتجر بالیاء مثل 
 ).حمیھا، ورأیت ذا فصاحة تخرج الكلمات من فیھ واضحة بینة

 فیھا وبعض ھذه األسماء  إعراب ھذه األسماء بالعالمات الفرعیة ھو المشھور-3
 :وردت على غیر ھذه الطریقة وذلك كما یلي

 ھذا ھُن(وردت معربة بالحركات الظاھرة على النون دون إضافة مثل ) ھن( كلمة -أ
ویعرف ھذا بالنقص فیھا وھو أشھر من ) زید، ورأیت ھَن زید، ومررت بھِن زید

 .اإلتمام
 ).ھذا ھنوه، ورأیت ھناه، ونظرت إلى ھنیھ(ووردت باإلتمام وھو لغة قلیلة فیھا مثل 

 : وردت على ثالث لغات) أب وأخ وحم( كلمة -ب
 .ھر فیھااألولى إتمامھا وإعرابھا بالحروف كما سبق مثالھا وھي األش

الثانیة أن تكون باأللف في جمیع أحوالھا رفعا ونصبا وجرا وتقدر الحركات على األلف 
ُمْكَرٌه أخاك ال (ومنھ المثل ) إن أباھا وأبا أباھا قد بلغا في المجد غایتاھا(للتعذر مثل 

مكره مبتدأ مرفوع بالضمة الظاھرة وأخاك نائب فاعل لمكره؛ حیث إنھ اسم ) بطل
وع بضمة مقدرة على األلف للتعذر وأخا مضاف والكاف مضاف إلیھ مبني مفعول مرف

 .على الفتح في محل جر وھذه اللغة أقل ورودا من األولى
ھذا أُبھ وأُخھ وحُمھا، ورأیت أَبھ وأَخھ (والثالثة إعرابھا بالحركات دون الحروف مثل 

 .دا فیھاوھذه اللغة أقل اللغات ورو) وحَمھا، ومررت بأِبھ وأِخھ وحِمھا
ذو علم، ( تعرب إعراب بقیة األسماء الستة إذا كانت بمعنى صاحب مثل )ذو( كلمة -4

فإن كانت موصولة بمعنى الذي فإنھا تبنى كما تبنى األسماء ) ذو مال، ذو أخالق
أي الذي عندي فكلمة ذو مبنیة على ) حسبي من ذو عندي ما یكفیني(الموصولة مثل 

 .السكون في محل جر بمن
 وھي بمعنى فم ال بد أن تكون دون المیم فإن كانت فیھا المیم أعربت )فو(كلمة  -5

 ).ھذا فٌم ورأیت فما ونظرت إلى فٍم(بالحركات مثل 
 : إعراب األسماء الستة بالحروف لھ شروط-6

) أبوك، أبو علي، أخوك، أخو القوم، ذو العقل، ذو الخلق(أن تكون مضافة مثل : أولھا
 ).أٌخ كریم وابن أٍخ كریم(أعربت بالحركات مثل فإن لم تكن مضافة 

أن تكون إضافتھا لغیر یاء المتكلم، فإن أضیفت لیاء المتكلم فإنھا تعرب بحركات : ثانیھا
أخي خبر إن مرفوع بضمة مقدرة ) إن ھذا أخي(مقدرة على ما قبل الیاء للمناسبة مثل 

 .لمناسبةعلى ما قبل الیاء منع من ظھورھا اشتغال المحل بحركة ا
أعربت ) ُأبّي وُأخّي(فإن صغرت مثل ) مكبرة(أن تكون كما ھي دون تصغیر : ثالثھا

 ).ھذا أبيُّ زید ورأیت أخيَّ محمٍد ومررت بُذويِّ مال(بالحركات مثل 
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أیا أخوینا كونا (أن تكون مفردة فإن كانت مثناة أعربت إعراب المثنى مثل : رابعھا
ذوي ) وأشھدوا َذَوْي َعْدٍل منكم(اء ألنھ مثنى، ومثل أخوینا منادى منصوب بالی) معنا

مفعول بھ منصوب بالیاء ألنھ مثنى، وإن كانت مجموعة جمع تكسیر أعربت بالحركات 
 .آباؤھم معطوف على ھم مرفوع بالضمة الظاھرة) ھم وآباُؤھم في ضالل مبین(مثل 

نس جامد غیر صفة ال تضاف إلى ضمیر وال تضاف إال إلى اسم ج) ذو(كلمة : ملحوظة
 ).جاء ذو مال أو ذو خلق أو ذو كرم أو ذو مروءة(مثل 
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 تطبیق
)1( 

 :بین فیما یأتي أي اسم من األسماء الستة وبین موقعھ من اإلعراب
وإن  (-)إذ قالوا لیوسف وأخوه أحب إلى أبینا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضالل مبین(

یدعون من دونھ ال یستجیبون لھم بشيء إال والذین  (-)كان ذو عسرة فنظرة إلى میسرة
إن ربك لذو  (-)أن كان ذا مال وبنین (-)…كباسط كفیھ إلى الماء لیبلغ فاه وما ھو ببالغھ

قالوا یا أبانا  (- العربي أخو العربي مھما تباعدت بھم الدیار-)مغفرة وذو عقاب ألیم
 ھل -فاك عن الكالم الضار أغلق - أخوك رجل تقي-)استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئین

 .زرت حماك؟
)2( 

 :أكمل الجمل التالیة باسم مناسب من األسماء الستة
 .واحرص على رضاه……  أطع -
 .حق حقھ……  أعط كل -
 .فإنھ سالحك في مواجھة الخطوب………  احرص على -
 .إال بما فیھ خیر.. …… ال تفتح -
 ……… تحرص المرأة ذات الخلق على إكرام -

)3( 
 :ما یأتي من األسماء الستة ما ھو معرب بالحروف وما ھو معرب بالحركاتبین فی

 وفم الزمان تبسم وثناء   ولد الھدى فالكائنات ضیاء -
 . إن أخاك من واساك-
 . رب أخ لك لم تلده أمك-
 . األب یرعى أبناءه ویعلمھم واألم تربیھم وتعمل على راحتھم-
 ) ریح یوسف لوال أن تفندونولما فصلت العیر قال أبوھم إني ألجد (-

)4( 
في ثالث جمل من عندك بحیث تكون في األولى في ) أبوه، أخوه(أورد كال من الكلمتین 

 .حالة رفع وفي الثانیة في حالة نصب وفي الثالثة في حالة جر
)5( 

 :أعرب ما یأتي
 )قالتا ال نسقي حتى یصدر الرعاء وأبونا شیخ كبیر (-
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  المثنى-6
 المثنى ھو ما دل على اثنین بزیادة في آخره صالح للتجرید : تعریف المثنى-1

فإذا لم یكن اللفظ داال ) المحمدان، الكتابان، المخلصان(لك مثل وعطف مثلھ علیھ وذ
على اثنین مثل شبعان، وجوعان، وعثمان، وحسان فإنھ ال یعتبر مثنى ولو أن في آخره 
ألفا ونونا بل ھو مفرد ویعرب بالحركات، وإذا دل على اثنین دون زیادة مثل كلمة شفع 

 اثنان(لم یصلح للتجرید مثل كلمة فإنھ ال یعتبر مثنى، وإذا دل على اثنین و
إذ ال یقال اثن واثن فإنھ ال یعتبر مثنى ولكنھ یلحق بالمثنى في إعرابھ، وإذا )  أو اثنتان

) الوالدان، والمشرقان، والقمران(لم یصلح المثنى عندما یجرد لعطف مثلھ علیھ مثل 
ویسمى ھذا التغلیب فإنھ لیس بمثنى حقیقة وإن اعتبر مثنى لفظا وأعرب إعراب المثنى، 
والمشرق ) الوالدان(حیث یغلب واحد من اثنین على اآلخر فالوالد واألم یثنیان على 

من باب ) القمران(والقمر والشمس یثنیان على ) المشرقان(والمغرب یثنیان على 
 .التغلیب

وبعضھم قال في تعریف المثنى إنھ ما دل على اثنین أو اثنتین بزیادة ألف ونون أو یاء 
 ).یاء ونون نصبا وجرا(و) ألف ونون رفعا(ونون في آخره 

 

 :االسم الذي یثنى لھ شروط ھي:  األسماء التي تثنى-2
 . أن یكون مفردا فال یثنى المثنى أو الجمع-أ

 أن یكون معربا فال یثنى المبني كأسماء الشرط وأسماء االستفھام، وما جاء من -ب
ھذان وھاتان، واللذان (رة المثنى مثل أسماء اإلشارة وأسماء الموصول على صو

فھو من باب الملحق بالمثنى ویقال في إعرابھ رفعا إنھ مبني على األلف ونصبا ) واللتان
 .وجرا إنھ مبني على الیاء ألنھ أشبھ المثنى

وإما مزجي ) عبد اهللا أو عبد الملك( أن یكون غیر مركب والتركیب إما إضافي مثل -ج
فإن كان التركیب ) تأبط شرا، وشاب قرناھا(وإما إسنادي مثل ) سیبویھ ومعدیكرب(مثل 

وإن ) عبدا اهللا وعبدا الملك(إضافیا ثني الجزء األول منھ وبقي الثاني مضافا إلیھ مثل 
 كان مزجیا أو إسنادیا أتي بكلمة ذوا أو صاحبا أو ذواتا أو صاحبتا

ذواتا شاب (و) أبط شراذوا ت(و) ذوا معدیكرب(و) ذوا سیبویھ( قبل المركب فیقال 
 .أي المسمیان بھذا االسم) قرناھا

حیث ال ) اهللا( أن یكون لھ نظیر ومماثل فال یثنى ما ال نظیر لھ وال مماثل مثل كلمة -د
للنجم المعروف ألنھ لیس ھناك إال سھیل ) سھیل(نظیر لھ وال مماثل، وال تثنى كلمة 

 .واحد
محمد ( فال یثنى ما ال یتفق في اللفظ مثل  أن یكون المفردان متفقین لفظا ومعنى-ھـ

عین بمعنى ماء وعین (إذ كل منھما لفظ مختلف، وال ما ال یتفق في المعنى مثل ) وسعید
فكل منھما لفظ ) ابن وبنت(وال ما ال یتفق في اللفظ والمعنى مثل ) بمعنى جاسوس

 .مختلف عن اآلخر لفظا ومعنى
الدان للوالدة واألب وكلمة القمران للقمر والشمس وقد سبق أن أشرنا إلى أن مثل كلمة الو

إنما ھو من باب التغلیب أي تغلیب إحدى الكلمتین على األخرى والتثنیة على لفظ التي 
 .تغلَّب
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 أن یكون منكرا فال یثنى العلم إال إذا نكر ولھذا تقترن بالعلم المثنى األلف والالم مثل -و
 ).المحمدان، والزیدان، والحسنان(
 ال تثنى لالستغناء عن تثنیتھا بتثنیة) سواء(أال یستغنى بتثنیة غیره عنھ فإن كلمة  -ز

 ).سواءان(وال یقال ) ھما سیان(فیقال ) سي( كلمة 
 

یعرب المثنى إعرابا فرعیا بالحروف بدال من الحركات، فیرفع :  إعراب المثنى-3
أت الكتابیِن، نظرت في قر(وینصب ویجر بالیاء مثل ) الكتاباِن جدیداِن(باأللف مثل 

 ).الكتابیِن
 :ملحوظات

 .النون في المثنى ھي عوض عن التنوین في االسم المفرد وتكون مكسورة: األولى
تحذف النون من المثنى عند إضافتھ كما یحذف تنوین المفرد عند إضافتھ مثل : الثانیة

 ).حامال الرایِة، قائدا المجموعِة(
 المثنى األلف رفعا ونصبا وجرا كاالسم المقصور مثل من العرب من یلزم آخر: الثالثة

 غایتاھا مفعول بھ منصوب بفتحة مقدرة على األلف ) قد بلغا في المجد غایتاھا(
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وتران اسم ال النافیة للجنس مبني على فتح مقدر على ) ال وتران في لیلة(للتعذر ومثل 
أذناه مضاف إلیھ ) ةتزود منھا بین أذناه طعن(األلف للتعذر في محل نصب ومثل 
 .مجرور بكسرة مقدرة على األلف للتعذر

 

 : كیفیة التثنیة-4
ظبي (أو بمنزلة الصحیح مثل ) رجل وإمرأة( إذا كان االسم المراد تثنیتھ صحیحا مثل -أ

ألن ما قبل الیاء لیس مكسورا ) ظبي(حیث تظھر حركات اإلعراب على الیاء في )ودلو
قبل الواو لیس مضموما فإن التثنیة تكون بزیادة األلف ألن ما ) دلو(وعلى الواو في 

) رجلین وامرأتین(و) رجالن وامرأتان(والنون أو الیاء والنون دون أي تغییر آخر مثل 
 ).ظبیین ودلوین(و) ظبیان ودلوان(و
 إذا كان االسم المراد تثنیتھ مقصورا و زائدا على ثالثة أحرف تقلب ألفھ یاء في -ب

 ).حبلیان ومصطفیان ومنتدیان(یقال في تثنیتھما ) لى ومصطفى ومنتدىحب(التثنیة مثل 
فإذا كان االسم المقصور على ثالثة أحرف وكانت ألفھ منقلبة عن یاء ترد إلى أصلھا 

عصا (وإن كانت منقلبة عن واو مثل ) فتیان ورحیان) (فتى ورحى(الیاء في التثنیة مثل 
 ).عصوان وقفوان(یتھما ترد إلى أصلھا الواو یقال في تثن) وقفا
 إذا كان االسم المراد تثنیتھ ممدودا أي منتھیا بألف بعدھا ھمزة فإن كانت الھمزة -ج

، وإن )وّضاءان، جزاءان(فإنھا تبقى كما ھي یقال في تثنیتھ ) وّضاء وجزاء(أصلیة مثل 
أن فإنھ یجوز فیھا أن تبقى كما ھي و) كساء وبناء(كانت الھمزة منقلبة عن أصل مثل 

، وإن كانت األلف للتأنیث مثل )كساءان وكساوان وبناءان وبناوان(تقلب واوا مثل 
 ).حمراوان وصحراوان(فإن الھمزة تقلب واوا مثل ) حمراء وصحراء(
فإنھ یثنى )القاضي، الساعي( إذا كان االسم المراد  تثنیتھ منقوصا ولم تحذف یاؤه مثل -د

فإن كانت ) …القاضیان، الساعیان( والنون مثل كما ھو بزیادة األلف والنون أو الیاء
 ).قاضیان، ساعیان(فإن الیاء ترد في المثنى یقال ) قاٍض وساٍع(یاؤه محذوفة مثل 

یدان (فإنھ یثنى كما ھو یقال ) ید ودم( إذا كان االسم المراد تثنیتھ على حرفین مثل -ھـ
أبوان، أخوان، ( إلیھ یقال فإنھ یثنى بإعادة الواو) أب وأخ وحم(وإن كان لفظ ) ودمان
 ).حموان

 

تلحق بالمثنى كلمات تعرب إعراب المثنى وإن لم تستوف :  الملحق بالمثنى-5
 :شروطھ ومنھا

من أسماء اإلشارة وھي ـ كما سبق ـ تظھر بصورة المثنى وتبنى على ) ھذان وھاتان (-أ
 .األلف رفعا وعلى الیاء نصبا وجرا

اء الموصولة وھي ـ كما سبق ـ تظھر بصورة المثنى من األسم) اللذان واللتان (-ب
 .وتبنى على األلف رفعا وعلى الیاء نصبا وجرا

 .إذ ال واحد لھما من لفظھما وھي ترفع باأللف وتنصب وتجر بالیاء) اثنان واثنتان (-ج
فإن ) كلیھما وكلتیھما(و) كالھما وكلتاھما(إذا أضیفا إلى ضمیر مثل ) كال وكلتا (-د

 ى اسم ظاھر أعربا بحركات مقدرة على األلف للتعذر كاالسم المقصور مثلأضیفا إل
 ).كلتا الجنتین آتت أكلھا، أحببت كلتا الجنتین، سمعت عن كلتا الجنتین (
یحكم بھ ذوا عدل (وال بد أن یكونا مضافین لیعربا إعراب المثنى مثل ) ذوا وذواتا (-ھـ

 وبدلناھم بجنتیھم جنتین(، )ذواتا أفنان(ومثل ) وأشھدوا َذَوْي عدٍل منكم(، )منكم
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 ).…َذواَتْي ُأُكٍل َخْمٍط
 

 تطبیق
)1( 

بین الكلمات المثناة والكلمات الملحقة بالمثنى فیما یأتي وبین موقع كل كلمة منھا من 
 :اإلعراب

واتل علیھم نبأ  (-)…قال رجالن من الذین یخافون أنعم اهللا علیھما ادخلوا علیھم الباب (
 -)واللذان یأتیانھا منكم فآذوھما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنھما (-)… بالحق ابني آدم

 قاض في الجنة -)فانفجرت منھ اثنتا عشرة عینا (-)وبعثنا منھم اثني عشر نقیبا(
قالوا إن ھذان لساحران یریدان أن یخرجاكم من أرضكم  (-وقاضیان في النار

كلتا الجنتین آتت أكلھا ولم تظلم منھ  (-)ةومن النخل من طلعھا قنوان دانی (-)بسحرھما
فإن عثر على أنھما استحقا إثما  (-)اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غیركم (-)شیئا

 ).فآخران یقومان مقامھما من الذین استحق علیھم األولیان
)2( 

 :أكمل الفراغ في الجمل اآلتیة بمثنى مناسب
 . یحصالن على أعلى الدرجات0000 -
 . من أبواب الكتاب0000  قرأت-
 .0000 شر الرجال الرجل ذو -
 . عندما یضطر لذلك0000 العاقل یختار أھون -
 . یستحقان كل البر والمعاملة الكریمة0000 -
 . على عیوبك قبل أن تنظر إلى عیوب الناس0000 افتح -

)3( 
 :ثن الكلمات اآلتیة وھات كال منھا في جملة

 . الراعي- أخ- سیف- حذاء- مأوى-ئر طا- أب- طفل- ذكرى- وجھ-رأس
)4( 

ھات كال من الكلمات اآلتیة مثناة في جملة بحیث تكون في األولى مرفوعة وفي الثانیة 
 :منصوبة وفي الثالثة مجرورة

 . طبیب- عامل-صبي
)5( 

 :أعرب ما یأتي
 . أول أركان اإلسالم الشھادتان-
 .… عینان ال تمسھما النار-
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 جمع المذكر السالم -7
 : تعریف جمع المذكر السالم-1

مع سالمة لفظ مفرده بزیادة في آخره جمع المذكر السالم ھو اسم دل على أكثر من اثنین 
قد (وذلك مثل . أي بزیادة واو ونون في حالة الرفع ویاء ونون في حالتي النصب والجر

 ).أفلح المؤمنوَن، یكرم اهللا المؤمنیَن، دعوت للمؤمنیَن
 

 : إعراب جمع المذكر السالم-2
وینصب ویجر جمع المذكر السالم یعرب بالحروف بدال من الحركات فیرفع بالواو، 

المتقون مبتدأ مرفوع وعالمة رفعھ ) المتقوَن یرضى عنھم ربھم(بالیاء، مثال الرفع 
الواو ألنھ جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوین في االسم المفرد، ومثال النصب 

المتقین اسم إن منصوب وعالمة نصبھ الیاء ألنھ جمع ) إن المتقیَن في جنات ونعیم(
المتقین مضاف إلیھ مجرور وعالمة جره ) ولنعم دار المتقیَن( الجر مذكر سالم، ومثال

 .الیاء ألنھ جمع مذكر سالم
 : ملحوظات

النون في جمع المذكر السالم عوض عن التنوین في االسم المفرد وتكون : األولى
 .مفتوحة
تحذف النون في جمع المذكر السالم عند إضافتھ كما یحذف تنوین المفرد عند : الثانیة

 ).حاملو العلِم، مخلصو األمِة(إضافتھ مثل 
إذا أضیف جمع المذكر السالم إلى یاء المتكلم تقلب واوه یاء وتدغم في یاء المتكلم : الثالثة
حذفت النون لإلضافة ثم قلبت الواو یاء فأدغمت في ) مستمعوي(أصلھ ) مستمِعّي(مثل 

في إعرابھ في حالة الرفع مرفوع یاء المتكلم ثم قلبت الضمة كسرة لتناسب الیاء، ویقال 
 بالواو المنقلبة یاء والمدغمة في یاء المتكلم،  وفي حالتي النصب والجر

 یقال في إعرابھ منصوب بالیاء المدغمة في یاء المتكلم أو مجرور بالیاء المدغمة في یاء 
 .المتكلم
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الما  األسماء التي تجمع جمع مذكر س: األسماء التي تجمع جمع مذكر سالما-3
 :نوعان

العلم والصفة، والمقصود بالصفة المشتقات كاسم الفاعل واسم المفعول وصیغ المبالغة 
 .والصفة المشبھة واسم التفضیل

 .ولكل من العلم والصفة شروطھ التي ال بد منھا لیصح جمعھ جمع مذكر سالما
 : العلم یجمع جمع مذكر سالما بشروط منھا-1
 .ألنھما لیسا علمین) رجل، ولد(ل  أن یكون علما فال یجمع مث-أ
 .ألنھما لمؤنث) زینب، سعاد( أن یكون لمذكر فال یجمع مثل -ب
علما لكلب ألنھما لغیر ) سبع(علما لفرس، أو ) الحق( أن یكون لعاقل فال یجمع مثل -ج

 .عاقل
 .لوجود التاء في كل منھما) معاویة وطلحة( أن یكون خالیا من التاء فال یجمع مثل -د
فإنھ ) صالح الدین( أن یكون خالیا من التركیب فإن كان مركبا تركیبا إضافیا مثل -ھـ

، )صالحو الدین، وصالحي الدین(یجمع جزؤه األول ویبقى الثاني مضافا إلیھ یقال فیھ 
فإنھ ال ) تأبط شرا(أو تركیبا إسنادیا مثل ) سیبویھ(وإن كان مركبا تركیبا مزجیا مثل 

) ذوو سیبویھ، وذوو تأبط شرا(وذلك مثل ) ذوو(یؤتى قبلھ بكلمة یجمع ھذا الجمع وإنما 
 .أي المسمون بھذا االسم

 : الصفة تجمع جمع مذكر سالما بشروط منھا-2
 .ألنھا صفة لمؤنث) مرضع وحائض( أن تكون لمذكر فال یجمع مثل -أ
ألنھا صفة ) سابق صفة لفرس، وفسیح صفة لمكان( أن تكون لعاقل فال یجمع مثل -ب

 .لغیر عاقل
 .لوجود التاء) عالمة، ونسابة( أن تكون خالیة من التاء فال یجمع مثل -ج
أفعل فعالء وال من ) أحمر وحمراء( أال تكون من باب أفعل الذي مؤنثھ فعالء مثل -د

فعالن فعلى وال مما یستوي فیھ ) عطشان عطشى(باب فعالن الذي مؤنثھ فعلى مثل 
 ).یحصبور وجر(المذكر والمؤنث مثل 
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 : كیفیة جمع المذكر السالم-4
 إذا كان االسم المراد جمعھ جمع مذكر سالما صحیحا فإنھ یجمع بزیادة واو ونون أو -أ

 ).مجتھد مجتھدون مجتھدین(یاء ونون على مفرده دون أي تغییر مثل 
فإنھ یجمع بزیادة ) مصطفى، ومستدعى( إذا كان االسم المراد جمعھ مقصورا مثل -ب

مصطَفون، ( أو یاء ونون مع حذف األلف وبقاء الفتحة قبل الواو أو الیاء مثل واو ونون
 ).مستدَعون، مستدَعین(، )مصطَفین

فإنھ یجمع بزیادة واو ونون أو یاء ) َبنَّاء( إذا كان االسم المراد جمعھ ممدودا مثل -ج
 الھمزة ، فإن كانت)بناءون، بنائین(ونون وتبقى الھمزة كما ھي إن كانت أصلیة مثل 

جاز في الجمع إبقاؤھا ھمزة أو ردھا إلى أصلھا مثل ) َعدَّاء(منقلبة عن أصل مثل ھمزة 
 ).عداءون، عداوون(
فإنھ یجمع بزیادة واو ونون ) الھادي، ھاد( إذا كان االسم المراد جمعھ منقوصا مثل -د

مثل أو یاء ونون مع حذف الیاء وضم ما قبل الواو وكسر ما قبل الیاء للمناسبة 
 ).ھاُدون، ھاِدین(، )الھاُدون، الھاِدین(
 

 : الملحق بجمع المذكر السالم-5
 یلحق بجمع المذكر السالم كلمات تعرب إعرابھ بالحروف  ولكنھا ال تعتبر جمع مذكر

 : سالما بل ملحقة بھ وذلك ألنھا لم تستوف شروطھ ومنھا
 . أولو وأولي ألنھ ال واحد من لفظھ-أ
 ألنھ ال واحد لھ من)  ثالثون وثالثین(بابھ إلى تسعین أي  عشرون وعشرین و-ب

 . لفظھ
 . أھلون وأھلین ألنھ لیس علما أو صفة-ج
 . عاَلمون وعاَلمین ألنھ اسم جنس جامد ولیس علما-د
 . علیون وعلیین ألنھ لما ال یعقل إذ ھو اسم ألعلى الجنة-ھـ
 . أرضون وأرضین ألنھ اسم جنس جامد مؤنث-و
 .نین ألنھ لم یسلم مفرده وألنھ لیس علما وال صفة بنون وب-ز
 . ذوو وذوي ألنھ لیس علما وال صفة، وال بد فیھ أن یكون مضافا-ح
 سنون وسنین وما أشبھھما من كل اسم ثالثي حذفت المھ وعوض عنھا ھاء ولم -ط

ئة یكسر مثل ِعَضة وِعُضون وِعِضین، وِعزة وِعُزون وِعِزین، وُثبة وُثبون وُثبین وما
 .ومئین

من العرب من ألزم كلمة سنین وما شابھھا الیاء وجعل اإلعراب على آخرھا : ملحوظة
النون بالحركات رفعا بالضمة ونصبا بالفتحة وجرا بالكسرة مع التنوین وأورد مثاال 

اللھم اجعلھا علیھم (على ذلك قول النبي صلى اهللا علیھ وسلم في الدعاء على أھل مكة 
 ).سفسنینا كسنیِن یو

 .ومنھم من أورد ھذا اإلعراب دون تنوین
ومنھم من لم یقتصر في ھذا على مثل سنین بل أجاز ذلك في جمیع جمع المذكر السالم 

حیث جاءت كلمة أبیین مجرورة بمن ) من أبٍي من أبییِن (وملحقاتھ وأورد أمثلة علیھ 
حیث )  القباِبال یزالون ضاربیَن(وعالمة جرھا الكسرة الظاھرة على النون ومثل 

جاءت كلمة ضاربین خبر ال یزالون منصوب بالفتحة الظاھرة على النون والقباب 
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وقد جاوزت (مضاف إلیھ، ولو أعرب كجمع المذكر السالم لحذفت النون لإلضافة ومثل 
حیث جاءت كلمة األربعین مضافا إلیھ مجرورا وعالمة جره الكسرة ) حد األربعیِن

 . حیح أن ھذا اإلعراب ال یطرد وأنھ مقصور على السماعوالص. الظاھرة على النون
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 تطبیق
)1( 

 :استخرج مما یأتي جمع المذكر السالم أو الملحق بھ
إن اهللا مع  (-)والمؤمنون والمؤمنات بعضھم أولیاء بعض (-إن هللا تسعة وتسعین اسما

والسابقون  (-)بإن في ذلك لذكرى ألولى األلبا( -)الذین اتقوا والذین ھم محسنون
وجعلناھا وابنھا آیة  (-)المال والبنون زینة الحیاة الدنیا (-)السابقون، أولئك المقربون

 المجاھدون ذوو -)وما أدراك ما علیون؟ كتاب مرقوم، یشھده المقربون (-)للعالمین
   وما المال واألھلون إال ودائع-عزیمة صادقة وذوو بأس شدید
 .وآخرون ببطن األرض أحیاء   ھموالناس صنفان موتى في حیات

)2( 
 :أكمل ما یأتي بوضع جمع مذكر سالم أو ملحق بھ في الفراغ

 .لمشاریع الخیر.. …… یتبرع -    .أشد بلوى..  ……-
 .یلقون جزاء عملھم..  ……- .على التمام.. … من أشد عیوب الناس نقص -
 ...…… ال نثق بأحد من -    إلى بالدھم.. …… یعود -
 .العلم.. …… أقیم حفل لتكریم  -   .بیتا.. ……ت القصیدة  أبیا-

)3( 
ھات جمع المذكر السالم للكلمات اآلتیة ثم أورد ثالثا منھا في جمل بحیث یكون األول 

 :منھا في حالة رفع والثاني في حالة نصب والثالث في حالة جر
 .ید بع- مھذب- المنادى- خبیر- غواص- األكرم- مواطن- ظالم- كثیر-مصري

)4( 
أورد جمع المذكر السالم للكلمات اآلتیة في جمل بحیث یكون األول مرفوعا والثاني 

 :  منصوبا والثالث مجرورا
 . مرتضى- ھاٍد-األعلى

)5( 
  أحببت ذوي الخلق الك-  . حاملو الرایة مخلصون-: أعرب ما یأتي
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  جمع التكسیر-8
 جمع التكسیر ھو ما دل على أكثر من اثنین بتغییر صورة : تعریف جمع التكسیر-1

فھي تدل على المفرد )  ُفلك(أو مقدرا مثل )  رجالرجل(مفرده تغییرا ظاھرا مثل 
فالتغییر فیھا ) ُأْسد(في الوزن وتدل على الجمع فتكون مثل كلمة ) ُقْفل(فتكون مثل كلمة 

وھي حینئذ على وزن ) ناقة ِھجان(فھي تدل على المفرد یقال ) ِھجان(مقدر، ومثل كلمة 
 ).رجال(ینئذ على وزن وھي ح) إبل ِھجان: (وتدل على الجمع یقال) ِكتاب(

بفتحتین، ویكون ) َأَسد(بضم فسكون جمع ) ُأْسد(التغییر یكون في الشكل فقط مثل كلمة 
بكسر فسكون فیھما، ویكون بالنقص فقط ) صنو(جمع ) ِصْنوان(بالزیادة فقط مثل كلمة 

) الرج(بضم ففتح فیھما، ویكون بالشكل والزیادة مثل ) ُتَخمة(في جمع ) ُتَخم(مثل كلمة 
ویكون بالشكل ) كتاب(في جمع ) كتب(، ویكون بالشكل والنقص مثل )رجل(في جمع 

فقد تغیر الشكل وزیدت األلف والنون ) غالم(في جمع ) غلمان(والزیادة والنقص مثل 
 .في اآلخر ونقصت األلف في الوسط

 

 .جمع التكسیر قسمان جمع قلة وجمع كثرة : أقسام جمع التكسیر-2
 .على ثالثة فما فوقھا إلى العشرةجمع القلة یدل 

 .إلى ما ال نھایة) من أحد عشر(جمع الكثرة یدل على ما فوق العشرة 
وھذا ھو المشھور فیھما وقیل إن جمع القلة من ثالثة إلى عشرة، وجمع الكثرة من ثالثة 

 .إلى ما ال نھایة، فھما على ھذا القول متفقان في المبدأ مختلفان في النھایة
 

 :  لجموع القلة أوزان أربعة:ن جموع القلة أوزا-3
وھو یطرد في كل اسم ثالثي على وزن َفْعل بفتح فسكون صحیح الفاء ) َأْفُعل (-1

ظبي (جمع ) أظٍب، وأدٍل(ومثل ) َنْفس(جمع ) أْنُفس(و) َكْلب(جمع ) أْكُلب(والعین مثل 
فحذفت وكسر ما ) ظبٌيأ(استثقلت الضمة على الیاء في ) أظُبٌي وأدُلٌو(أصلھما ). ودلو

، )قاٍض(قبل الیاء لمناسبتھا ثم حذفت الیاء اللتقاء الساكنین فصارت أظٍب مثل كلمة 
فحذفت وقلبت الواو یاء وكسر ما قبل الیاء ) أدُلٌو(واستثقلت الضمة على الواو في 

وشذ جمع بعض الكلمات المعتلة العین على . لمناسبتھا ثم حذفت الیاء اللتقاء الساكنین
 ).أعین وأثوب(تجمع على ) عین وثوب(ھذا الوزن مثل 

 .وال تجمع الصفة على ھذا الوزن فال یقال في جمع َضْخم َأْضُخم
) یمین وأیُمن(و) ذراع وأذُرع(ویطرد كذلك في كل اسم رباعي مؤنث قبل آخره مد مثل 

 ).عناق وأعُنق(و
) َثوب وأثواب(مثل ) ُعلأف(بفتح فسكون وھو یطرد في كل ما ال یجمع على ) أفعال (-2
َسَبب (و) باب وأبواب(و) ُصلب وأصالب(و) ِحمل وأحمال(و) َسیف وأسیاف(و

 ).َعُضد وأعضاد(و) َكِتف وأكتاف(و) وأسباب
حیث كان یجب أن ) َحْمل وأحمال(ومثل ) َفْرخ وأفراخ(وجاء شاذا على ھذا الوزن مثل 

 . سماعایجمعا على أفعل ألنھما بفتح فسكون ولكن ھكذا وردا
بفتح فسكون فكسر وھو یطرد في كل اسم رباعي مذكر قبل آخره مد مثل ) أفعلة (-3
) زمام وأزّمة(و) قباء وأقبیة(و) عمود وأعمدة(و) رغیف وأرغفة(و) طعام وأطعمة(
 ).فناء وأفنیة(و) كساء وأكسیة(و
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 صبي(و) فتى وفتیة(بكسر فسكون ولیس مطردا بل معظمھ سماعي مثل ) ِفْعلة (-4
 ).غالم وِغلمة(و) وصبیة

 

 : لجموع الكثرة سبعة عشر وزنا ھي: أوزان جموع الكثرة-4
َصبور ( بضمتین ویطرد في وصف على وزن َفعول بمعنى فاعل مثل )ُفُعل( -1

، وفي كل اسم رباعي قبل آخره مد صحیح اآلخر مذكرا كان أم مؤنثا مثل )وُصُبر
 ).حمار وُحُمر وقضیب وُقُضب وعمود وُعُمد(
أبیض (و) أحمر وُحْمر(مثل ) فعالء(ومؤنثھ ) أفَعل( بضم فسكون ویطرد في )ُفْعل( -2

 .وأصل بیض ُبْیض كسر ما قبل الیاء لمناسبتھا) وِبیض
صورة (و) غرفة وُغَرف( بضم ففتح ویطرد في اسم على وزن ُفْعلة مثل )ُفَعل( -3

) صغرى وُصَغر(نث أفعل مثل بضم فسكون مؤ) ُفْعلى(، وفي )ُمْدیة وُمَدى(و ) وُصَور
وھي مصدر ولیست ) رؤیا(جمع ) ُرَؤى(وجاء شاذا على ھذا الوزن ) كبرى وُكَبر(و

 ) ُتَخم(وھي مفتوحة األول ولیست مضمومتھ، و) قریة(جمع ) قرى(اسما، و
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 .وھي مضمومة األول ومفتوحة الثاني ولیست ساكنتھ) ُتَخمة(جمع 
) ِحّجة، ِحَجج(بكسر فسكون مثل ) ِفْعلة(سم على وزن  بكسر ففتح ویطرد في ا)ِفَعل( -4

 ).ِلْحیة ِلَحى(ومثل 
 معتل الالم مثل)  فاعل( بضم ففتح ویطرد في وصف عاقل على وزن  ) ُفَعلة( -5
أصل الجمیع ُقَضَیة وُرَمیة وُغَزوة تحركت ) غاز وُغزاة(و) رام وُرماة(و) قاض قضاة (

 .قلبت ألفاالیاء أو الواو وانفتح ما قبلھا ف
صحیح الالم مثل ) فاعل( بفتحتین ویطرد في وصف مذكر عاقل على وزن )َفَعلة( -6
تحركت الیاء وانفتح ما ) َبَیعة(، أصل باعة )بائع باعة(، )ساحر َسَحرة(، )كاتب َكَتبة(

 ). بار وَبَررة(قبلھا فقلبت ألفا، ومثل 
دال على ھالك أو توجع ) َفعیل( بفتح فسكون ویطرد في وصف على وزن )َفْعلى( -7

، )مریض وَمْرضى(و) أسیر وَأْسرى(و) جریح وَجْرحى(و) قتیل وَقْتلى(أو تشتت مثل 
ھالك (مثل ) فاعل(، أو على وزن )زِمن وَزمنى(مثل ) َفِعل(وفي وصف على وزن 

 )أفعل(، أو على وزن )میت وموتى(مثل ) فیعل(، أو على وزن  )وَھْلكى
 ).عطشان وعطشى(مثل ) فعالن(على وزن ، أو )أحمق وحمقى( مثل 

دب (بضم فسكون اسما صحیح الالم مثل ) ُفْعل( بكسر ففتح وھو یكثر في )ِفَعلة( -8
 ویقل في اسم صحیح الالم بفتح فسكون أو كسر وسكون مثل ) ُدْرج وِدَرجة(و) وِدَببة

 ).ِقْرد وِقَردة(لنوع من العشب، و) َغْرد وِغَردة(
 فاعل (ول وتشدید الثاني مع فتحھ ویطرد في وصف على وزن   بضم األ)ُفعَّل( -9

جمع صائم أو ) ُصوَّم(جمع راكع أو راكعة، و) ُركَّع(صحیحي الالم مثل ) وفاعلة
 ).غاٍز وُغزى(صائمة، وقد ورد نادرا في معتل الالم مثل 

 )فاعل( بضم األول وتشدید الثاني مع فتحھ ویطرد في وصف على وزن )ُفّعال( -10
 ).قائم وُقوَّام(و) صائم وُصوَّام(و) عاذل وُعذَّال(و) قارئ وُقرَّاء(مثل 
 : بكسر ففتح ویطرد فیما یأتي)ِفَعال( -11

 ).ثوب وثیاب(وتبدل واو المفرد یاء مثل ) كلب وكالب(مثل ) َفْعل(اسم على وزن 
 ).َصْعب وِصعاب(مثل ) َفْعل(صفة على وزن 
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 ).ل وِجمالَجَم(مثل ) َفَعل(اسم على وزن 
 ).َرَقبة وِرقاب(مثل ) َفَعلة(اسم على وزن 
 ).ِذئب وِذئاب(مثل ) ِفْعل(اسم على وزن 
 ).ُرْمح وِرماح(مثل ) ُفْعل(اسم على وزن 

 ).عظیم وعظام(مثل ) فعیل(صفة على وزن 
 ).ظریفة وِظراف(مثل ) َفعیلة(صفة على وزن 

 َنِمر(و) َوِعل وُوُعول(مثل ) ِعلَف( بضمتین ویطرد في اسم على وزن ) ُفُعول( -12
، كما یطرد في كل اسم ثالثي ساكن العین سواء أكان مضموم الفاء أو مفتوحھا ) وُنُمور

 ).ِضرس وُضُروس(و) ُجْند وُجُنود(و) كعب وكعوب(أو مكسورھا مثل 
 قلبت الواو یاء وأدغمت في الیاء) ُنُؤوي(وأصلھا ) ُنْؤى ُنِئي(وقد ورد شاذا في جمع 

وفي جمع ) ُأُسود(بفتحتین ) َأَسد(كسر ما قبل الیاء لمناسبتھا، كما ورد شاذا في جمع و
 ).َشَجن ُشُجون(وفي جمع ) َذَكر ُذُكور(

 ،)ُغَراب وِغْربان(مثل )ُفَعال(  بكسر فسكون ویطرد في اسم على وزن )ِفْعالن( -13
حوت (تل العین مثل مع) َفْعل(أو ) ُفْعل(، ویطرد كذلك في وزن )غالم وِغْلمان( و

 ).نار ونیران(و) تاج وتیجان(و) كوز وكیزان(و) وِحیتان
 ).ِنْسوة وِنْسوان(و) خروف وِخرفان(و) غزال وِغزالن(وقد ورد قلیال في مثل 

أو ) ظھر وظھران(مثل ) َفْعل( بضم فسكون ویكثر في اسم على وزن )ُفْعالن( -14
 ،  أو على وزن فعیل  مثل )َحَمل وُحْمالن(و ) َذَكر وُذْكران(مثل )  َفَعل(على وزن  

 ).غدیر وُغدران(و) قضیب وقضبان(
 ).أسود وسودان(و) راكب وُرْكبان(ویقل في مثل 

بمعنى ) َفعیل( بضم ففتح مع مد ویطرد في وصف مذكر عاقل على وزن )ُفَعالء( -15
 )لُمْفِع(، أو بمعنى )ظریف وظرفاء(و)  كریم وكرماء(فاعل صحیح الالم مثل 

خلیط (مثل ) مفاعل(، أو بمعنى )سمعاء(یقال في جمعھ ) سمیع بمعنى مسمع( مثل 
صالح (ودل على غریزة مثل ) فاعل(، أو كان على وزن )جلیس وجلساء(و) وخلطاء
 ).جاھل وجھالء(و) وصلحاء

) خلفاء جمع خلیفة(و) جبناء جمع جبان(و) شجعاء جمع شجاع(وقد ورد شاذا في مثل 
 . لیست على وزن فاعل أو فعیلألن مفرداتھا

معتل الالم أو ) فعیل( بفتح فسكون فكسر ویطرد في وصف على وزن )َأْفِعالء( -16
 ).عزیز وأعزاء(و) شدید وأشداء(و) نبي وأنبیاء(و) غني وأغنیاء(مضعفھا مثل 

 ).صدیق أصدقاء(وفي ) نصیب أنصباء(وقد ورد شاذا في 
 

 :عة أوزان وھي على سب:صیغة منتھى الجموع -17
كاذبة (، و)ناصیة ونواصي(اسما أو صفة مثل ) فاعلة(ویطرد في وزن ) َفواِعل (:األول

صومعة (و) جوھر وجواھر(مثل ) فوعلة(أو ) فوعل(، وفي اسم على وزن )وكواذب
، أو وصفا لمذكر غیر )حامل وحوامل(وصفا لمؤنث مثل ) فاعل(، وفي وزن )وصوامع

 ).شاھق وشواھق(عاقل مثل 
) ناكس بمعنى خاضع على نواكس(و) فارس على فوارس( جاء شاذا في جمع وقد

 ).ھالك على ھوالك(و
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بالفتح وكسر ما بعد األلف ویطرد في رباعي مؤنث ثالثھ مد سواء أكان ) َفعاِئل (:الثاني
ذؤابة (و) صحیفة صحائف(و) رسالة رسائل(تأنیثھ بالتاء أو باأللف أو دونھما مثل 

 ).عجوز عجائز(و) ئلشمال شما(و) ذوائب
 .ألنھا صفة بمعنى مفعولة) ذبیحة ذبائح(وشذ في 
بفتح ) ِفْعالة(بالفتح في األول والثاني وكسر الرابع وتكون في وزن ) فعاِلي (:الثالث

) ِسْعالة(، و)مواٍم(اسم للفالة الواسعة التي ال نبات فیھا تجمع على ) موماة(فسكون مثل 
 ).َحَباٍر(طائر تجمع على ) ُحباري(، و)سعاٍل(اسم ألخبث الغیالن تجمع على 

أو صفة ) صحراء صحاَرى(مثل ) فعالء(وتكون في اسم على وزن )  فعاَلى (:الرابع
 ).أیِّم أیامى) (یتیم یتامى) (عطشى عطاشى) (عذراء عذاَرى(مثل 

 )أسیر ُأسارى) (قدیم ُقدامى) (سكران ُسكارى(وقد جاء بضم الفاء مثل 
 في ھذا الجمع أن یكون بفتح الالم كما ھو في ھذا الوزن أو بكسرھایجوز :  ملحوظة

 ).َحباَلى وَحباٍل(ومثلھ ) صحاَرى وصحاٍر، وعذاَرى وعذاٍر( كما ھو في الوزن السابق 
بفتحتین وكسر الالم وتشدید الیاء ویطرد في كل ثالثي ساكن العین ) َفَعاِلّي (:الخامس

ُزربي ) (بختي بخاتّي) (كرسي كراسّي( مثل زید في آخره یاء مشددة لیست للنسب
قلبت النون یاًء وأدغمت ) أناسین(وأصلھ ) أناسّي) (إنسان(وقد ورد في جمع ) زرابّي

 .الیاء في الیاء
 

ویطرد في الرباعي المجرد ومزیده، وفي الخماسي المجرد ومزیده ) َفعالل (:السادس
ا فیھ یاء تبقى یاؤه في الجمع وم) سفرجل سفارج) (برثن براثن) (جعفر جعافر(مثل 
) ِسرداح سرادیح(، وما فیھ ألف أو واو تقلب األلف أو الواو یاًء مثل )قندیل قنادیل(مثل 

 ).عصفور عصافیر(ومعناھا ناقة عظیمة شدیدة، ومثل 
مسجد ) (مفاعل(وھو ما ماثلھ عددا و ھیئة وإن خالفھ وزنا مثل ) شبھ فعالل (:السابع
أزرق (مثل ) أفاعل(و) ضیغم ضیاغم) (فیاعل(و) ورب جواربج) (فواعل(و) مساجد
 ).أزارق

 

 :ملحوظات
 ).مفاتح ومفاتیح(یجوز إیراد الیاء أو حذفھا في وزن مفاعل أو مفاعیل مثل : األولى
ما كان مشابھا للفعل من اسم الفاعل أو المفعول وأولھ میم فحقھ أن یجمع جمع :الثانیة

) میمون میامین) (ملعون مالعین( تكسیر شذوذا مثل مذكر سالما، وقد ورد جمعھ جمع
مرِضع (كما جاء منھ ) منكر مناكیر) (موسر میاسیر(، وجاء منھ )مشئوم مشائیم(

 ).مراضع
) أقوال أقاویل) (جمال جمالة أو جماالت(قد تدعو الحاجة إلى جمع الجمع مثل : الثالثة

 ).صواحب صواحبات(
قنادلة، أشاعثة، أزارقة، صیارفة، (ى الجموع مثل قد تلحق التاء صیغة منتھ: الرابعة
 ).صیاقلة

صیغ الجموع التي تقدمت وھي جمع التكسیر، وجمع المذكر السالم، وجمع :الخامسة
المؤنث السالم ھي صیغ مخصوصة للداللة على الجمع، وھناك من الكلمات ما یدل على 

 :معنى الجمعیة وال یسمى جمعا وھو نوعان
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نس جمعي وھو ما یدل على ما فوق االثنین ویمیز عن واحده إما األول یسمى اسم ج
وإما بالتاء في ) زنجّي وزنج(و) تركّي وترك(و) عربّي وَعرب(بالیاء في الواحد مثل 

 ).تمرة وتمر(و) ورقة وورق(و) شجرة وشجر(الواحدة مثل 
ولیس على الثاني یسمى اسم جمع وھو ما یدل على ما فوق االثنین وال واحد لھ من لفظھ 

أو لھ واحد ولكنھ مخالف ألوزان الجمع ) قوم ورھط وشعب(وزن خاص بالجموع مثل 
 ).صحب جمع صاحب(و) ركب جمع راكب(مثل 

وھناك من الكلمات ما یسمى اسم جنس إفرادي وھو ما یصدق على القلیل والكثیر مثل 
 ).عسل، ولبن، وماء، وتراب(

من لفظھ وھو على وزن خاص بالجموع مثل ھناك من الجموع ما ال واحد لھ : السادسة
للفرق من الناس والخیل، وھناك ما ھو على وزن ) عبادید(لجماعات الطیر، و) أبابیل(

 ).أعراب(غالب في الجموع وواحده مقدر مثل 
 

 تطبیق
)1( 

 وبین نوعھ أجمع قلة ھو أم جمع كثرة؟ : استخرج مما یأتي كل جمع تكسیر
المساكین والعاملین علیھا والمؤلفة قلوبھم وفي الرقاب إنما الصدقات للفقراء و (-1

 ).والغارمین وفي سبیل اهللا وابن السبیل فریضة من اهللا واهللا علیم حكیم
أفلم یسیروا في األرض فتكون لھم قلوب یعقلون بھا أو آذان یسمعون بھا فإنھا ال  (-2

 ).تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور
 ). أولیاء اهللا ال خوف علیھم وال ھم یحزنونأال إن (-3
 ).محمد رسول اهللا والذین معھ أشداء على الكفار رحماء بینھم (-4
 على أفنانھ ھزجا طروبا   ھنالك بلبل الغابات یشدو-5

 وال یخشى العواصف والخطوبا  یحلق صادحا في األفق حرا
 من األعالم والغر الھداة    فإن شئتم رجاال نبتنیھم-6

 لیبلغن المراقي العالیات      فزیدوا طالبات العلم علما
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)2( 
 :اجمع المفردات التالیة جمع تكسیر

 - خوذة- جزء- دم- باب- نار- علة-طعام- ماء- وجھ- جمل- رأس- رجل- سن-إنسان
 . قطعة- كبرى- وسام- صفراء- أبیض- أفضل- أخرس- أصفر- أصغر-آیة

)3( 
 :یأتيھات المفرد لكل جمع تكسیر مما 

 - رماح- ألغاز- قیم- خصال- شجر- منایا- ساللم- صبیان- أشیاء- أعداء- ذئاب-عقول
 . رحماء- أزّمة- عمى- طرشان- أرباب- ِصیغ- أوائل- ِغربان- ِعَبر- ُنَوب-قصاع

)4( 
 :أكمل الفراغ فیما یأتي بجمع تكسیر مناسب

 .ما دامت مجتمعة فإذا تفرقت سھل كسرھا.. …… ال تتكسر  -1
 .بعض.. …… المؤمنون بعضھم  -2
 ..…… وكونوا عباد اهللا  -3
 ..……یتبین اإلنسان المخلصین من  ..  …… عند وقوع -4

)5( 
 :أعرب ما یأتي

وعد اهللا المؤمنین والمؤمنات جنات تجري من تحتھا األنھار خالدین فیھا ومساكن طیبة (
 ).في جنات عدن
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 األفعال الخمسة -9
ت بھ ألف األفعال الخمسة ھي كل فعل مضارع اتصل:  تحدید األفعال الخمسة-1

أنتما (االثنین أو واو الجماعة أو یاء المخاطبة، فألف االثنین تكون للمخاطَبْین مثل 
أنتم (، وواو الجماعة تكون للمخاطِبین مثل )ھما یدرسان(وللغائَبْین مثل ) تدرسان

فھذه ھي ) أنت تكتبین(، ویاء المخاطبة مثل )ھم یدرسون(وللغائِبین مثل ) تدرسون
 .األفعال الخمسة

 

 :  صوغ األفعال الخمسة-2
 الفعل المضارع الصحیح اآلخر عند إسناده أللف االثنین أو واو الجماعة أو یاء -1

المخاطبة تضاف إلى آخره األلف والنون أو الواو والنون أو الیاء والنون دون أن یحدث 
 ).تكتبان ویكتبان وتكتبون ویكتبون وتكتبین(فیھ أي تغییر أو حذف مثل یكتب 

تقلب ألفھ یاء عند إسناده أللف ) یسعى( الفعل المضارع المعتل اآلخر باأللف مثل -2
، وتحذف ألفھ عند إسناده لواو )تسعیان ویسعیان، وَتْسَعْیَن(االثنین أو یاء المخاطبة مثل 

 ).تسَعْون ویسَعْون(الجماعة مثل 
عند إسناده ) یرمي(أو بالیاء مثل ) یدعو( الفعل المضارع المعتل اآلخر بالواو مثل -3

أللف االثنین تبقى فیھ الواو أو الیاء مع األلف وتحرك بالفتح لتناسب األلف مثل 
، وعند إسناده لواو الجماعة تحذف منھ الواو أو )تدعوان ویدعوان، وترمیان ویرمیان(

تدُعون (الیاء اللتقاء الساكنین ویحرك ما قبل واو الجماعة بالضم لیناسب الواو مثل 
، وعند إسناده لیاء المخاطبة تحذف منھ الواو أو الیاء )ون، وترُمون ویرُمونویدُع

 تدِعین(اللتقاء الساكنین  ویحرك ما قبل یاء المخاطبة بالكسر لیناسب الیاء مثل 
 ). وترِمین

 

 تعرب األفعال الخمسة بعالمات اإلعراب الفرعیة فھي : إعراب األفعال الخمسة-3
 .وتجزم بحذف النونترفع بثبوت النون وتنصب 

تقوالن فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعھ ثبوت ): أنتما تقوالن الحق (-: أمثلة الرفع
 .النون ألنھ من األفعال الخمسة وألف االثنین فاعل مبني على السكون في محل رفع

یحكمان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ألنھ من األفعال ): إذ یحكمان في الحرث (-
 .االثنین فاعلالخمسة وألف 

تدعون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون وواو الجماعة ): أنتم تدعون إلى الخیر (-
 .فاعل

یأمرون مرفوع بثبوت النون والواو فاعل ) ویأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر (-
 .وینھون مثلھ

تقولین فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ویاء المخاطبة فاعل ): أنت تقولین الحق (-
 .مبني على السكون في محل رفع

ترضیا فعل مضارع منصوب بأن ): القناعة أن ترَضَیا بما ُقِسم لكما (-: أمثلة النصب
وعالمة نصبھ حذف النون ألنھ من األفعال الخمسة، وألف االثنین فاعل مبني على 

 .السكون في محل رفع
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 منصوب بأن یخرجاكم فعل مضارع): …یریدان أن یخرجاكم من أرضكم بسحرھما (-
 وعالمة نصبھ حذف النون وألف االثنین فاعل

تعولوا فعل مضارع منصوب بأن المدغمة في ال النافیة ): ذلك أدنى أال تعولوا (-
 .وعالمة نصبھ حذف النون والواو فاعل

یخرجوا فعل مضارع منصوب بأن وعالمة ): كلما أرادوا أن یخرجوا منھا أعیدوا فیھا(
 .و فاعلنصبھ حذف النون والوا

تقولي فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبھ حذف النون ) علیك أن تقولي الحق(
 . ویاء المخاطبة فاعل

 )إن تتوبا إلى اهللا فقد صغت قلوبكما (- : أمثلة الجزم
 )إن ُیعرضا عن الشر فذلك خیر لھما (- 
 )ال تكونوا من الظالمین (- 
 ) الدین ولم یخرجوكم من دیاركمال ینھاكم اهللا عن الذین لم یقاتلوكم في (- 
 )وال تخافي وال تحزني إنا رادوه إلیك (- 
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 : ملحوظات
 قد تأتي بعد نون الرفع في األفعال الخمسة نون أخرى تسمى نون الوقایة وذلك :األولى

إذا كان الفعل ناصبا لیاء المتكلم فتتوسط بین الفعل وبین یاء المتكلم نون تسمى نون 
) أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار(ھا تقي الفعل من الكسر مثل الوقایة وذلك ألن

تدعونني فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ألنھ من األفعال الخمسة والنون الثانیة نون 
 .الوقایة ال محل لھا من اإلعراب وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع

وقد ) …یا قوم لم تؤذنوَنِني (و) داِنِني أن ُأخرجأتع( قد تبقى النونان معا مثل :الثانیة
مثال حذف النون . تحذف  نون الرفع للتخفیف أو لضرورة الشعر إذا كان في الشعر

تسعدوني فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ) أنتم تسعدوني بزیارتكم لي(تخفیفا 
ة ال محل لھا من المحذوفة تخفیفا ألنھ من األفعال الخمسة، والنون الباقیة نون الوقای

 .اإلعراب، وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع
) أفغیر اهللا تأمرونِّي أعبد أیھا الجاھلون( قد تدغم إحدى النونین في األخرى مثل :الثالثة
ویقال في إعراب الفعل مرفوع بثبوت النون ) قال أتحاجونِّي في اهللا وقد ھدان(ومثل 

 .ة ألنھ من األفعال الخمسةالمدغمة في نون الوقای
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 تطبیق
)1( 

 :استخرج األفعال الخمسة فیما یأتي وبین حالة إعرابھا
ال  (-)…وما كان المؤمنون لینفروا كافة (-) …یریدون أن یطفئوا نور اهللا بأفواھھم (-

إن في ذلك آلیات  (-) ولكن أكثر الناس ال یعلمون (-) یرقبون في مؤمن إال وال ذمة
 أولم یسیروا في األرض فینظروا كیف كان عاقبة الذین من (-) قوم یتفكرونل

فإن لم تفعلوا ولن  (-) وال تھنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنین (-) قبلھم
مرج البحرین  (- الوالدان ُیِعدَّان أبناَءھما لمواجھة أعباء الحیاة -) …تفعلوا فاتقوا النار

 ).زخ ال یبغیانیلتقیان بینھما بر
)2( 

صغ األفعال الخمسة من األفعال اآلتیة بحیث تأتي بالفعل األول مع ألف االثنین 
للمخاطبین وبالثاني مع ألف االثنین للغائبین وبالثالث مع واو الجماعة للمخاطبین 

 :وبالرابع مع واو الجماعة للغائبین وبالخامس مع یاء المخاطبة
 .أتى -باع  -جمع  -أكل  -ندم 

)3( 
ھات ثالث جمل من عندك یكون في األولى منھا فعل من األفعال الخمسة في حالة رفع، 
وفي الثانیة فعل من األفعال الخمسة في حالة نصب، وفي الثالثة فعل من األفعال الخمسة 

 .في حالة جزم
)4( 

 :أعرب ما یأتي 
 )أوفوا الكیل وال تكونوا من المخسرین(
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  تصریف األفعال-10
 : التالیة مما یتعلق بتصریفھاالمقصود بتصریف األفعال ھنا بیان األمور

  المیزان الصرفي-1
  المجرد والمزید من األفعال وصیغ كل منھما في الماضي والمضارع واألمر -2
  اتصال األفعال بالضمائر-3
 .أي ھذه المادة الفاء والعین والالم) فعل(المیزان الصرفي ھو : المیزان الصرفي-1

الثیة فقد اعتبر علماء اللغة العربیة أن األصول في ولما كانت أكثر كلمات اللغة العربیة ث
الكلمات ثالثة أحرف وقابلوا حروفھا عند الوزن بالفاء والعین والالم مصورة بصورة 

حیث الكاف تقابل الفاء وتسمى فاء الفعل والتاء ) فعل(مثال ) كتب(الموزون فیقولون في وزن 
 .م وتسمى الم الفعلتقابل العین وتسمى عین الفعل والباء تقابل الال

 ینقسم الفعل إلى مجرد ومزید، فالمجرد ما كانت جمیع : المجرد والمزید من األفعال-2
حروفھ أصلیة ال یسقط حرف منھا في تصاریف الكلمة بغیر علة، والمزید ما یزید فیھ حرف 
 أو أكثر على حروفھ األصلیة، والحروف التي تزاد في أوزان األفعال عشرة حروف تجمعھا

 : ولكل أقسامھ).  ھناء وتسلیم(أو ) أمان وتسھیل(أو كلمتا ) سألتمونیھا(كلمة 
 .فالمجرد قسمان ثالثي ورباعي، والمزید قسمان مزید الثالثي ومزید الرباعي

الثالثي المجرد لھ باعتبار الماضي فقط ثالثة أوزان ویقال لھا أبواب، فھو دائًما مفتوح الفاء -1
والعین إما أن تكون مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة ) ھول حیث تضم فاؤهإال عند البناء للمج(

 :ولھ باعتبار الماضي مع المضارع ستة أبواب). َنَصر، وَفِرح، وَكُرم(مثل 
 

 الحالة األمر المضارع الماضي الوزن الباب
 فتح ضم ُانُصر ینُصر َنَصر َفَعل الباب األول

 فتح كسر جِلسِا یجِلس َجَلس َفَعل الباب الثاني 
 فتحتان ِافَتح یفَتح َفَتح َفَعل الباب الثالث
 ضم ضم ُاشُرف یشُرف َشُرف َفُعل الباب الرابع
 كسر فتح ِاعَلم َیعَلم َعِلم َفِعل الباب الخامس
 كسرتان احِسب یحِسب َحِسب َفِعل الباب السادس
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األفعال المھموزة والمعتلة وھذه األبواب الستة التي سبقت مثل لھا بأفعال صحیحة، أما 
 :فأمثلتھا كما یلي

 المالحظة األمر المضارع الماضي الوزن الباب
 أخذ َفَعل الباب األول

 دعا
 
 جاد

 یأُخذ
 یدعو
 
 یجود

 ُخذ
 ادُع
 
 ُجْد

 حذفت الھمزة في األمر
حذف حرف العلة في األمر لبنائھ 

 على حذف حرف العلة
حذفت الواو في األمر اللتقاء 

 لسكون آخرهالساكنین 
 َوَعد َفَعل الباب الثاني 

 
 باع
 
 
 نوى
 
 وقى
 

 َیِعد
 
 یبیع
 
 
 ینوي
 
 یقي
 

 ِعْد
 
 ِبْع
 
 
 انِو
 
 ِق
 

حذفت الواو في المضارع لوقوعھا 
 بین یاء مفتوحة وكسرة

قلبت ألف الماضي یاء في 
المضارع، وحذفت الیاء في األمر 

 اللتقاء الساكنین
حذف حرف العلة في األمر لبنائھ 

 ى حذف حرف العلةعل
حذفت الواو في المضارع، والیاء 

 في األمر
 سأل َفَعل الباب الثالث

 نام
 
 سعى
 وضع

 یسأل
 ینام
 
 یسعى
 یَضع

 اسأل، سل
 َنْم
 
 اسَع
 َضْع

 یجوز إبقاء الھمزة وحذفھا 
حذفت األلف في األمر اللتقاء 

 الساكنین
 حذف حرف العلة في األمر
 حذفت الواو في المضارع

 جُرؤ َفُعل ابعالباب الر
 سُرو

 یجُرؤ
 یسُرُو

 اجُرؤ
 اسُر

 لم یحذف منھ شيء
 حذف حرف العلة من األمر

 سِئم َفِعل الباب الخامس
 وِجل

 یسَأم
 یوَجل

 اسأم
 ِاوَجل

 لم یحذف منھ شيء
 لم یحذف منھ شيء

 وِثق َفِعل الباب السادس
 وِلي

 یِثق
 یِلي

 ِثق
 ِل

 حذفت الواو في المضارع
ارع، والیاء حذفت الواو في المض
 في األمر
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 الرباعي المجرد لھ وزن واحد ھو فعلل، وقد یكون أصل وضع الفعل على أربعة أحرف -2
، وقد )زلزل(و) وسوس(، وقد یكون الفعل من حرفین مكررین مثل )طمأن(و) دحرج(مثل 

 وكل ھذه األفعال على وزن فعلل بتكریر الالم) جلبب(یكون الحرف األخیر فیھ مضعفا مثل 
 .بعد الحروف الثالثة الفاء والعین والالم

 األمر المضارع  الماضي  
 َدحِرج  ُیدحرج  َدحرج  
 َوسِوس  ُیوسوس  َوسوس  

) بسمل: (من الرباعي المجرد أفعال نحتتھا العرب من مركبات فتحفظ وال یقاس علیھا مثل
أدام ) دمعز(أطال اهللا بقاءك وقال ) طلبق(قال ال حول وال قوة إال باهللا و) حوقل(قال باسم اهللا و

 .جعلني اهللا فداءك) جعفل(اهللا عزك و
 .الثالثي یزاد بحرف أو بحرفین أو بثالثة أحرف:  مزید الثالثي-3

تضعیف (الحروف التي تزاد في الثالثي ھي الھمزة أو التضعیف : أولھا الثالثي المزید بحرف
 :يواألمثلة كما یل) األلف في الوسط(أو األلف ) العین

 أكرم یكرم أكرم أخرج أفعل
 أعِط یعطي أعطى  
 ربِّ یربي ربى ھّذب فّعل
 َوفِّ ُیوّفي وّفى  
 داِو ُیداوي داوى جاھد فاعل
 واِس یواسي واسى  

الحرفان اللذان یزادان في الثالثي ھما الھمزة والتاء، والھمزة : الثالثي المزید بحرفین: ثانیھا
 .والتاء واأللف، والھمزة والتضعیفوالنون، والتاء والتضعیف، 

 
 أصلھا اوتقى قلبت الواو تاء وأدغمت في التاء  اتقى التقى انتصر افتعل
 قلبت التاء داال وأدغمت في الدال ادعى   
 قلبت التاء داال ثم قلبت الذال داال وأدغمت في الدال ادكر   
 قلبت التاء طاء اصطف   

  انجاب انجلى انكسر  انفعل 
  توضأ تزكى تقدم فّعلت

  تواطأ تداعى تقابل تفاعل
  اعوّر ابیّض اخضّر افعّل

الحروف الثالثة التي تزاد في الثالثي الھمزة والسین : الثالثي المزید بثالثة أحرف: ثالثھا
والتاء، والھمزة وتضعیف العین والواو، والھمزة واأللف وتضعیف الالم، والھمزة 

 :والواو المضعفة مثل
 

 استولى استلقى استجاب استفھم ستفعلا
  اخشوشن احدودب اعشوشب افعوعل
  اخضاّر ابیاّض احماّر افعاّل
 )بمعنى تعلق بعنق البعیر(اعلّوط  )أسرع(اجلّوذ بمعنى  افعول

 :الرباعي قد یزاد بحرف وقد یزاد بحرفین:  مزید الرباعي-4
والمزید ) تدحرج( تفعلل مثل الرباعي المزید بحرف حرف زیادتھ التاء فیكون وزنھ

) اطمأّن واقشعّر(بحرفین قد یكون الحرفان فیھ الھمزة وتضعیف الالم ووزنھ افعلّل مثل 
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) اقعنسس(بمعنى تجمع و) احرنجم(أو الھمزة والنون في الوسط ووزنھ افعنلل مثل 
 .بمعنى تأخر ورجع إلى الخلف

 

 :  اتصال األفعال بالضمائر-3
وقد آثرت ) إسناد األفعال للضمائر(م في ھذا المجال عبارة بعض كتب النحو تستخد

 .التعبیر باتصال األفعال ألن بعض الضمائر ال تكون األفعال مسندة إلیھا
 : اتصال األفعال بضمائر المتكلم-أ

 :الفعل الماضي
 ضمائر نصب ضمائر رفع 

 سمعني، لقیني، رماني، دعاني ي سمعُت، سعیُت، رمیُت، دعوُت ت ثالثي
 سمعنا، لقَینا، رمانا، دعانا نا سمعنا، سعینا، رمینا، دعونا نا 

 أكرَمني، أعطاِني، ألقاِني ي أكرمُت، أعطیُت، ألقیُت ت  رباعي
 أكرمنا، أعطانا، ألقانا نا أكرمنا، أعطینا، ألقینا نا  

 ابتدرني، اصطفاني، التقاني ي اقتربت، اھتدیت، اصطفیت، التقیت ت خماسي
 ابتدرنا، اصطفانا، التقانا نا ربنا، اھتدینا، اصطفینا، التقینااقت نا  

 استفھمني، استدعاني، استسقاني ي استفھمت، استدعیت، استسقیت ت سداسي
 استفھمنا، استدعانا، استسقانا نا استفھمنا، استدعینا، استسقینا نا 

 :الفعل المضارع وفعل األمر
  فعل األمر الفعل المضارع

 ضمیر
 عالرف

 ضمیر ضمیر النصب
 الرفع

 ضمیر النصب

 - ثالثي اسمعني، الَقني، ارِمني، ادُعني ي یسمعني، یلقاني، یرمیني، یدعوني ي
 یسمعنا، یلقانا، یرمینا، یدعونا نا -

- 
 اسمعنا، الَقنا، ارِمنا، ادُعنا نا -

 - رباعي أكرمني، أعطني، أوصني ي یكرمني، یعطیني، یوصیني ي
 یكرمنا، یعطینا، یوصینا نا -

- 
 أكرمنا، أعطنا، أوصنا نا -

 - خماسي انتظرني، التقني، ارتضني ي ینتظرني، یلتقیني، یرتضیني ي
 ینتظرنا، یلتقینا، یرتضینا نا -

- 
 انتِظرنا، التِقنا، ارتِضنا نا -

 - سداسي استدِعني، استسِقني ي یستدعیني، یستسقیني ي
 تسقینایستدعینا، یس نا -

- 
 استدِعنا، استسِقنا نا -

 : اتصال األفعال بضمائر المخاطب-ب
 :الفعل الماضي

 ضمائر نصب ضمائر رفع 
 سمعَك، لقیَك، رماَك، دعاَك َك سمعَت، سعیَت، رمیَت، دعوَت َت
 سمعِك، لقیِك، رماِك، دعاِك ِك سمعِت، سعیِت، رمیِت، دعوِت ِت
 سمعكما، لقیكما، رماكما، دعاكما كما ، دعوتماسمعتما، سعیتما، رمیتما تما
 سمعكم، لقیكم، رماكم، دعاكم كم سمعتم، سعیتم، رمیتم، دعوتم تم

 ثالثي

 سمعكن، لقیكن، رماكن، دعاكن كن سمعتن، سعیتن، رمیتن، دعوتن تن
 أكرمَك، أعطاَك، ألقاَك َك أكرمَت، أعطیَت، ألقیَت َت
 أكرمِك، أعطاِك، ألقاِك ِك أكرمِت، أعطیِت، ألقیِت ِت
 أكرمكما، أعطاكما، ألقاكما كما أكرمتما، أعطیتما، ألقیتما تما
 أكرمكم، أعطاكم، ألقاكم كم أكرمتم، أعطیتم، ألقیتم تم

 رباعي

 أكرمكن، أعطاكن، ألقاكن كن أكرمتن، أعطیتن، ألقیتن تن



  2003اْلُلَمُع اْلَبھیَّة  في قواعد اللغة العربیة          محمد محمود عوض اهللا            الطبعة الثانیة 
=============================================================== 

 85

 اَكابتدرَك، التقاَك، ارتض َك ابتدرَت، التقیَت، ارتضیَت َت
 ابتدرِك، التقاِك، ارتضاِك ِك ابتدرِت، التقیِت، ارتضیِت ِت
 ابتدركما، التقاكما، ارتضاكما كما ابتدرتما، التقیتما، ارتضیتما تما
 ابتدركم، التقاكم، ارتضاكم كم ابتدرتم، التقیتم، ارتضیتم تم

 خماسي

 ابتدركن، التقاكن، ارتضاكن كن ابتدرتن، التقیتن، ارتضیتن تن
 

 استوضحَك، استدعاَك، استسقاَك َك استوضحَت، استدعیَت، استسقیَت َت
 ، استدعاِك، استسقاِكاستوضحِك ِك استوضحِت، استدعیِت، استسقیِت ِت
 استوضحكما، استدعاكما، استسقاكما كما استوضحتما، استدعیتما، استسقیتما تما
 ستدعاكم، استسقاكماستوضحكم، ا كم استوضحتم، استدعیتم، استسقیتم تم

 اسيسد

 استوضحكن، استدعاكن، استسقاكن كن استوضحتن، استدعیتن، استسقیتن تن
 

 :الفعل المضارع وفعل األمر
 فعل األمر الفعل المضارع 
ضمیر  ضمائر الرفع 

 النصب
ضمیر  ضمائر الرفع

 النصب
 - دُعَوااسمعا، اسَعَیا، ارِمیا، ُا أ - تسمعان، تسعیان، ترمیان، تدعوان أ
 - اسمعوا، اسَعوا، ارُموا،ادُعوا و - تسمعون، تسَعْون، ترُمون، تدعون و
 - اسمعن،اسَعین،ارِمین،ادُعون ن - تسمعن، تسَعین، ترِمین، تدُعون ن

 ثالثي
 

 - اسمعي، اسَعي، ارِمي،ادِعيي - تسمعین، تسَعین، ترِمین، تدِعیني
 - ، أعِطیا، أوِصَیاأكرما أ - تكرمان، تعطیان، توصیان أ
 - أكرموا، أعُطوا، َأْوُصوا و - تكرمون، تعطون، توصون و
 - أكرمن، أعِطین، أوِصین ن - تكرمن، تعِطین، توصین ن

 
 رباعي

 - أكرمي، أعِطي، أوصيي - تكرمین، تعِطین، توصیني
 - ابتدرا، التِقیا، ارتِضیا أ - تبتدران، تلتقیان، ترتضیان أ
 - ابتدُروا، التُقوا، ارتُضوا و - ن، تلتقون، ترتُضونتبتدرو و
 - ابتِدرن، التِقین، ارتِضین ن - تبتدرن، تلتِقین، ترتضین ن

 خماسي

 - ابتدري، التِقي، ارتضيي - تبتدرین، تلتِقین، ترتضیني
 - استوضحا، استدعیا، استسقیا أ - تستوضحان، تستدعیان، تستسقیان أ
 - استوِضُحوا،استدُعوا،استسُقوا و - تدُعون، تستسُقونتستوضُحون، تس و
 - استوضِحن،استدِعین،استسِقین ن - تستوضِحن، تستدِعین، تستسِقین ن

 سداسي

 - استوضِحي،استدِعي،استسِقيي - تستوضِحین، تستدِعین، تستسِقیني
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:  مثلبعض األفعال جاءت مع نون النسوة ومع یاء المخاطبة بالحروف نفسھا : ملحوظة
تسعین وتسعین، وترمین وترمین، وتعطین وتعطین، وتوصین وتوصین، وتلتقین وتلتقین، 
وترتضین وترتضین، وتستدعین وتستدعین، وتستسقین وتستسقین، ولكن الوزن فیھا مختلف 
حیث وزن تسَعین مع نون النسوة تفَعلن ومع یاء المخاطبة تفِعین، ونون النسوة ھي الفاعل ولم 

فعل شيء ومع یاء المخاطبة النون للرفع ویاء المخاطبة ھي الفاعل، وقد حذف یحذف من ال
 .حرف العلة الذي قبل یاء المخاطبة اللتقاء الساكنین

 : اتصال األفعال بضمائر الغائب-ج
 :الفعل الماضي

 ضمائر نصب ضمائر رفع 
 سمعھ، خشیھ، رماه، دعاه، رضیھ ه سمعا، سعیا، رمیا، دعوا،رضیا ا
 سمعھا، خشیھا، رماھا، دعاھا، رضیھا ھا سمعوا، سَعوا، رَموا، دَعوا، رُضوا و
 سمعھما، خشیھما، رماھما، دعاھما، رضیھما ھما سمعن، سعین، رَمین، دَعون،رِضین ن
 سمعھم، خشیھم، رماھم، دعاھم، رضیھم ھم  

 ثالثي

 سمعھن، خشیھن، رماھن، دعاھن، رضیھن ھن  
 أكرمھ، أعطاه، ألقاه ه  ألقیاأكرما، أعطیا، ا
 أكرمھا، أعطاھا، ألقاھا ھا أكرموا، أعَطوا، ألَقوا و
 أكرمھما، أعطاھما، ألقاھما ھما أكرمن، أعَطین، ألَقین ن
 أكرمھم، أعطاھم، ألقاھم ھم  

 رباعي

 أكرمھن، أعطاھن، ألقاھن ھن  
 ابتدره، التقاه، ارتضاه ه ابتدرا، التقیا، ارتضیا ا
 ابتدرھا، التقاھا، ارتضاھا ھا ابتدروا، التَقوا، ارتَضوا و
 ابتدرھما، التقاھما، ارتضاھما ھما ابتدرن، التَقین، ارتَضین ن
 ابتدرھم، التقاھم، ارتضاھم ھم  

 خماسي

 ابتدرھن، التقاھن، ارتضاھن ھن  
 استوضحھ، استدعاه، استسقاه ه استوضحا، استدعیا، استسقیا ا
 استوضحھا، استدعاھا، استسقاھا ھا وضحوا، استدَعوا، استسَقوااست و
 استوضحھما، استدعاھما، استسقاھما ھما استوَضحن، استدَعین، استسَقین ن
 استوضحھم، استدعاھم، استسقاھم ھم  

 سداسي

 استوضحھن، استدعاھن، استسقاھن ھن  
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 :الفعل المضارع
 ضمائر نصب ضمائر رفع 

 یسمعھ، یخشاه، یرمیھ، یدعوه ھـ خشیان، یرمیان، یدعوانیسمعان، ی ا ثالثي
 یسمعھا، یخشاھا، یرمیھا، یدعوھا ھا یسمعون، یخَشون، یرُمون، یدعون و 
 یسمعھما، یخشاھما، یرمیھما، یدعوھما ھما یسمعن، یخَشین، یرِمین، یدعون ن 
 یسمعھم، یخشاھم، یرمیھم، یدعوھم ھم   
 یھن، یدعوھنیسمعھن، یخشاھن، یرم ھن   

 یكرمھ، یعطیھ، یلقیھ ھـ یكرمان، یعطیان، یلقیان ا رباعي
 یكرمھا، یعطیھا، یلقیھا ھا یكرمون، یعطون، یلقون و 
 یكرمھما، یعطیھما، یلقیھما ھما یكرمن، یعِطین، یلِقین ن 
 یكرمھم، یعطیھم، یلقیھم ھم   
 یكرمھن، یعطیھن، یلقیھن ھن   

 یبتدره، یلتقیھ، یرتضیھ ھـ یان، یرتضیانیبتدران، یلتق ا خماسي
 یبتدرھا، یلتقیھا، یرتضیھا ھا یبتدرون، یلتقون، یرتضون و 
 یبتدرھما، یلتقیھما، یرتضیھما ھما یبتدرن، یلتقین، یرتضین ن 
 یبتدرھم، یلتقیھم، یرتضیھم ھم   
 یبتدرھن، یلتقیھن، یرتضیھن ھن   

 یستوضحھ، یستدعیھ، یستسقیھ ه یانیستوضحان، یستدعیان، یستسق ا سداسي
 یستوضحھا، یستدعیھا، یستسقیھا ھا یستوضحون، یستدعون، یستسقون و 
 یستوضحھما، یستدعیھما، یستسقیھما ھما یستوضحن، یستدعین، یستسقین ن 
 یستوضحھم، یستدعیھم، یستسقیھم ھم   
 یستوضحھن، یستدعیھن، یستسقیھن ھن   
 

آلخر بالواو مثل یدعو عند إسناده لواو الجماعة أو لنون النسوة  الفعل العتل ا:ملحوظة
یكون لفظھ واحدا وحروفھ واحدة، ولكن وزنھ مع واو الجماعة یفعون، ومع نون النسوة 
یفعلن، وھو مع واو الجماعة النون فیھ للرفع والواو ھي واو الجماعة فاعل وواو الفعل 

لنون فاعل والواو فیھ ھي واو الفعل ولم حذفت اللتقاء الساكنین، ومع نون النسوة ا
 .یحذف منھ شيء
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 :فعل األمر
 

ضمائر  
 رفع

 ضمائر نصب

 ِاسَمعھ، ِاخَشُھ، ِارِمِھ، ُادُعھ ھـ -
 اسمعھا، اخشھا، ارمھا، ادعھا ھا -
 اسمعھما، اخشھما، ارمھما، ادعھما ھما -
 اسمعھم، اخشھم، ارمھم، ادعھم ھم -

 ثالثي

  اخَشُھن، ارِمِھن، ادُعُھناسمعھن، ھن -
 أكرمھ، أعِطِھ، ألِقِھ ھـ -
 أكرمھا، أعطھا، ألقھا ھا -
 أكرمھما، أعطھما، ألقھما ھما -
 أكرمھم، أعطھم، ألقھم ھم -

 رباعي

 أكرمھن، أعطھن، ألقھن ھن -
 ابتدره، التقھ، ارتضھ ه -
 ابتدرھا، التقھا، ارتضھا ھا -
 ، التقھما، ارتضھماابتدرھما ھما -
 ابتدرھم، التقھم، ارتضھم ھم -

 خماسي

 ابتدرھن، التقھن، ارتضھن ھن -
 استوضحھ، استدِعھ، استسِقھ ھـ -
 استوضحھا، استدعھا، استسقھا ھا -
 استوضحھما، استدِعھما، استسِقھما ھما -
 استوِضحھم، استدِعھم، استسِقھم ھم -

 سداسي

 ، استسِقھناستوِضحھن، استدِعھن ھن -
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 تطبیق
)1( 

 :میز الفعل المجرد الثالثي، والمجرد الرباعي في الجمل التالیة
 . فر اللصوص من وجھ العدالة-2  . تمتم الطفل بضع كلمات-1
 . دحرج الولد الحجر على الطریق-4  . قبض الشرطي على المجرم-3

)2( 
 :استخرج األفعال المزیدة فیما یلي وردھا إلى أصلھا

الذین قالوا ربنا اهللا ثم استقاموا تتنزل علیھم المالئكة أال تخافوا وال تحزنوا إن  (
وأبشروا  بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولیاؤكم في الحیاة الدنیا وفي اآلخرة ولكم فیھا 

وال تستوي الحسنة وال السیئة ادفع بالتي ھي … ما تشتھي أنفسكم ولكم فیھا ما تدعون 
بینك وبینھ عداوة كأنھ ولي حمیم وما یلقاھا إال الذین صبروا وما یلقاھا أحسن فإذا الذي 
 .)إال ذو حظ عظیم

)3( 
 :میز مزید الثالثي ومزید الرباعي فیما یأتي وبین أحرف الزیادة

 - انتبھ- ازرق- أجاب- تبختر- اطمأن- تفاھم- تفّرع- استمطر- تبلبل- تقرب-انتقل
 . اعشوشب- حّرم-قارب

)4( 
 :األفعال الثالثیة التالیة أفعاال مزیدة بقدر ما تستطیعھات من 

 . نزل- طلع- عّد- أخذ- نظر- وقف- فھم-دعا
)5( 

 :اذكر وزن كل فعل من األفعال المزیدة التالیة ثم رده إلى مجرده
  احمار- اتصف- تدھور- اشمأز- أغرق- أطّل-اكتأب



  2003اْلُلَمُع اْلَبھیَّة  في قواعد اللغة العربیة          محمد محمود عوض اهللا            الطبعة الثانیة 
=============================================================== 

 90

)6( 
 :لقوسینأكمل الفراغ في الجمل التالیة بحسب المطلوب بین ا

 )مضارع متصل بألف االثنین( .دینھما.. …ھما   . ھو قضى دینھ-
  )فعل أمر للمخاطب(  .دینك.. …  . أنت تقضي دینك-
 )فعل مضارع متصل بنون النسوة( .دینكن..  …أنتن  . أنتن قضیتن دینكن-
 )فعل أمر للمخاطبة(  .دینك.. …  . أنِت تقضین دینك-
 )فعل مضارع متصل بألف االثنین( .للحق.. …ھما   . ھما دعوا للحق-
 )فعل مضارع مسند لنون النسوة( .للحق.. …ھن   . ھم یدعون للحق-
 )فعل ماض مسند لواو الجماعة( ...…بفضل اهللا    . بفضل اهللا اھتدینا-
 فعل أمر متصل بیاء المتكلم وقبلھا نون ( .في المسجد.. …  . نلتقي في المسجد-

 )الوقایة
 فعل مضارع متصل بضمیر مثنى ( .إلیھ..  …محمد .عیك إلیھ محمد یستد-

 )للمخاطب
 فعل أمر للمخاطبة( . إلى القوم.. …خذي الكتاب .      خذ الكتاب وألقھ إلى القوم-

 ) المؤنثة
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 الفصل الثاني

 

 الجملة 
  تقسیم الجمل إلى اسمیة وفعلیة-1

  أركان الجملة االسمیة-2
  المبتدأ والخبر-3

  نواسخ الجملة االسمیة-4

  كان وأخواتھا-  
 )ما، ال، الت، إن( الحروف النافیة الناسخة -  
  كاد وأخواتھا-  

  إن وأخواتھا-  
  ال النافیة للجنس-  
  ال سیما-  

  ظن وأخواتھا، أعلم وأرى-  
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 الجملة
العلُم ( معنى مفید مستقل مثل الجملة ھي الكالم الذي یتركب من كلمتین أو أكثر ولھ

 ).نوُر
 

 : تقسیم الجملة إلى اسمیة وفعلیة-1
 .تنقسم الجملة في اللغة العربیة إلى نوعین ھما الجملة االسمیة والجملة الفعلیة

 ).محمٌد مجتھٌد، الفاكھُة لذیذٌة، الحقُّ واضٌح: (مثال الجملة االسمیة
 ). الثماُر، ظھر النوُرتفوق المجتھُد، نضجت: (مثال الجملة الفعلیة

 .ولكل من الجملتین نمطھا وأحوالھا الخاصة التي تختلف فیھا عن األخرى
 

  ھي ما كانت مبدوءة باسم بدءا أصلیا، وقد تكون مبدوءة بفعل الجملة االسمیة-1
 ).التاجُر أمیٌن، الدرُس سھٌل: (مثال المبدوءة باسم بدءا أصلیا.  ناقص

 ).كان التاجُر أمینا، أصبح الدرُس سھال: (مثال المبدوءة بفعل ناقص
 

 ھي ما كانت مبدوءة بفعل غیر ناقص، وقد تكون مبدوءة باسم  الجملة الفعلیة-2
 .بدءا غیر أصیل

 ).نجح المجدُّ، وضح األمُر(مثال المبدوءة بفعل غیر ناقص 
 ).إیاك نعبد، الكتاَب قرأت(مثال المبدوءة باسم بدءا غیر أصیل 

تان وإن بدئت كل منھا باسم فإنھ بدء غیر أصیل إذ االسم في كل منھما فھاتان الجمل
مفعول بھ، وكان حقھ التأخیر عن الفعل ولكنھ تقدم لغرض بالغي ھو التخصیص 

 .والحصر، فالجملة فعلیة
  : أركان الجملة االسمیة-2

قا، للجملة االسمیة ركنان أساسیان ھما المبتدأ والخبر، وھما متالزمان تالزما مطل
 .وبھما یتم المعنى وتتم الفائدة
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  المبتدأ والخبر-3
 اُهللا( المبتدأ ھو االسم المجرد عن العوامل اللفظیة لإلسناد  مثل :تعریف المبتدأ -1

فكل من اهللا، ومحمد، واإلحسان اسم مجرد عن )  رُبنا، محمٌد نبُینا، اإلحساُن ممدوٌح
رة في المبتدأ إذ تلك تجعلھ اسما لھا، وھو العوامل اللفظیة ویقصد بھا العوامل المؤث

 .موضوع لإلسناد أي لیسند إلیھ ما بعده
ویعرف أیضا بأنھ اسم یقع في أول الجملة دون عوامل لفظیة، وعرف كذلك بأنھ اسم 

 .یقع في أول الجملة لنحكم علیھ بحكم ما، وبأنھ اسم متحدث عنھ أو مسند إلیھ
 

 وكلمة ) ربنا(لذي تتم بھ مع المبتدأ فائدة مثل كلمة   الخبر ھو المسند ا:تعریف الخبر
في األمثلة السابقة فكل منھا اسم تمت بھ مع المبتدأ فائدة وھو ) ممدوح(وكلمة ) نبینا(

أقائٌم (في قولنا ) أخوك(مسند إلى المبتدأ الذي سبقھ، فإذا لم یكن مسندا مثل كلمة 
م ولكنھ لیس مسندا بل ھو مسند إلیھ فھو فإنھ تتم بھ الفائدة مع المبتدأ وھو قائ) أخوك

فاعل لقائم ولیس خبرا عنھ، وإذا كانت الكلمة تتم المعنى لكن ال مع المبتدأ بل مع 
فلیست كلمة قام خبرا بل ھي فعل وھي مسندة إلى فاعل ال ) قام محمٌد(الفاعل في مثل 

 .إلى مبتدأ
 ة االسمیة  الذي یكمل الجملةویعرف الخبر كذلك بأنھ الركن األساسي الثاني في الجمل

 . مع المبتدأ ویتمم معناھا
 

محمٌد ( المبتدأ قد یكون اسما صریحا مثل : تقسیم المبتدأ إلى صریح ومؤول-3
فالمصدر المؤول من أن وما ) وأن تصوموا خیٌر لكم(وقد یكون مؤوال مثل ) مجتھٌد

 .ر لكمدخلت علیھ وھو تصوموا في محل رفع مبتدأ والتقدیر صیامكم خی
 

ھشاٌم ( الخبر قد یكون اسما صریحا مثل : تقسیم الخبر إلى صریح ومؤول-4
فالمصدر المؤول من أن وما دخلت علیھ ) َأَمِلي أن تتقدم(وقد یكون مؤوال مثل ) كریٌم

 .وھو تتقدم في محل رفع خبر المبتدأ والتقدیر أملي تقدمك
 
لرفع، فكل منھما مرفوع، أما المبتدأ  المبتدأ والخبر حكمھما ا: حكم المبتدأ والخبر-5

فھو مرفوع بعامل معنوي وھو االبتداء،  وأما الخبر فمرفوع بالمبتدأ على أرجح 
 .األقوال، وقد سبق ذكر ذلك في اإلعراب والبناء

فإذا كان المبتدأ أو الخبر اسما معربا كان رفعھ بالضمة وإذا كان مبنیا بأن كان ضمیرا 
وصول أو اسم شرط أو اسم استفھام فإنھ یكون مبنیا في محل أو اسم إشارة أو اسم م

 .رفع
 

 : تطابق المبتدأ والخبر-6
فإنھ یطابق المبتدأ وجوبا في اإلفراد والتثنیة والجمع ) وصفا( إذا كان الخبر مشتقا -أ

الفَتیان نشیطان، (، )المجتھُد محبوٌب، البنُت مؤدبٌة(وفي التذكیر والتأنیث وأمثلة ذلك 
 ).تان نشیطتان، المجاھدون منتصرون، المتفوقاُت مكرماٌتالفتا
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فإذا كان المبتدأ جمع مؤنث سالما لغیر العاقل أو كان جمع تكسیر فإنھ یجوز في الخبر 
) الشجراُت مورقاٌت أو مورقٌة(أن یكون مفردا أو أن یكون جمع مؤنث سالما مثل 

 ).الجباُل شاھقاٌت أو شاھقٌة(ومثل 
 . جامدا فإنھ قد یطابق المبتدأ وقد ال یطابقھ إذا كان الخبر-ب

ھاتان (، )ھذه بنٌت(، )ھؤالء رجاٌل(، )ھذان رجالن(، )ھذا رجل: (مثال المطابق
 ).ھؤالء بناٌت(، )بنتان

الشھر (، )السنة فصول أربعة(، )الجملة نوعان(، )الدھر یومان: (مثال غیر المطابق
 ).السكوت سالمة(، )ثالثون یوما

 

فاعل أو نائب ( كما في األمثلة السابقة، وقد یكون لھ مرفوع أ قد یكون لھ خبر المبتد-7
أي اسم فاعل أو اسم مفعول أو (یغني عن الخبر، وذلك إذا كان المبتدأ وصفا ) فاعل

 .وكان معتمدا على نفي أو استفھام) صیغة مبالغة، أو صفة مشبھة، أو اسم تفضیل
فناجح مبتدأ و المقصر فاعل سد مسد ) المقصُرما ناجٌح (مثال ما اعتمد على النفي 

 : فحسن مبتدأ واإلھمال فاعل سد مسد الخبر، ومثل) ما حسٌن اإلھماُل: (الخبر، ومثل
 .محمود مبتدأ والمسيء نائب فاعل سد مسد الخبر) ما محموٌد المسيُء(
 فاعل سد ومحمد مبتدأ حاضر )غائٌب؟ أم محمٌد أحاضٌر( االستفھام على اعتمد ما  مثال-

 .الخبر مسد سد فاعل نائب والمتفوق مبتدأ مكافأ )أمكاَفٌأ المتفوُق؟(: ومثل، الخبر مسد
لیس مسرٌع (وال فرق في النفي بین أن یكون بالحرف كالمثال السابق أو بالفعل مثل 

مسرع اسم لیس مرفوع وأخوك فاعل لھ سد مسد خبر لیس مرفوع بالواو ألنھ ) أخوك
فغیر مبتدأ وسامع مضاف إلیھ ) غیُر سامٍع صدیُقك( أو باالسم مثل من األسماء الستة،

وصدیقك فاعل لسامع سد مسد خبر غیر، ویالحظ في ھذا المثال أن الوصف جاء 
مضافا إلیھ بعد غیر، وعلى ھذا تكون غیر قائمة مقام ما والمضاف إلیھ بعدھا قائم مقام 

 رفوع سد مسد خبر الوصف، ومثلھالمبتدأ في الجملة المنفیة بما، وأن الفاعل الم
غیر مبتدأ والٍه مضاف إلیھ مجرور بكسرة مقدرة على الیاء المحذوفة )غیُر الٍه ِعداك(

اللتقاء الساكنین منع من ظھورھا الثقل، وِعداك فاعل لالٍه مرفوع بضمة مقدرة على 
 ثلاأللف للتعذر وِعدا مضاف والكاف مضاف إلیھ مبني على الفتح في محل جر،  وم

غیر مبتدأ، ومأسوف مضاف إلیھ، ) غیُر مأسوٍف على زمن ینقضي بالَھمِّ والُحزِن (
وعلى زمن جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل لمأسوف سد مسد خبر غیر، 

 .وجملة ینقضي بالھم والحزن في محل جر صفة لزمن
 علٌي عن أباحٌث(وكذلك ال فرق في االستفھام بین أن یكون بالحرف كالھمزة وھل مثل 

مغلف ) ھل ُمَغلٌَّف الكتاُب؟(باحث مبتدأ وعلي فاعل سد مسد الخبر، ومثل ) السعادة؟
كیف (مبتدأ، والكتاب نائب فاعل سد مسد الخبر، وبین أن یكون باالسم مثل كیف مثالھ 

كیف اسم استفھام مبني على الفتح في محل نصب حال مقدم من عمرو، ) جالٌس عمرٌو؟
 . فاعل لجالس سد مسد الخبرجالس مبتدأ، عمرو

وال فرق في االسم الذي یرفعھ الوصف بین أن یكون اسما ظاھرا كاألمثلة التي سبقت 
أنت فاعل ) أراغٌب أنت عن آلھتي یا إبراھیم؟(وبین أن یكون ضمیرا بارزا مثل 

خلیَليَّ ما واٍف بعھدَي (لراغب سد مسد الخبر مبني على الفتح في محل رفع، ومثل 
 واف مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الیاء المحذوفة اللتقاء الساكنین منع من )أنتما
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ظھورھا الثقل، بعھدي جار ومجرور متعلق بواف، أنتما فاعل واٍف سد مسد الخبر 
 .مبني على السكون في محل رفع

وھذا الذي ذكر من اعتماد الوصف على نفي أو استفھام لیكون رافعا لما بعده ھو رأي 
نحویین، ومن النحاة من ال یشترط ذلك الشرط ویستشھد بنقل عن العرب مثل جمھور ال

، ویجاب بأن ذلك سماعي ال یقاس )فخیٌر نحن عند الناس منكم(ومثل ) َخبیٌر بنو ِلْھٍب(
 .علیھ، وعلیھ یعرب األول عند الجمھور خبرا مقدما والثاني مبتدأ مؤخرا

 :ملحوظات
جاز في ) أقائٌم محمٌد؟(ابقین في اإلفراد مثل  إذا كان االسمان في الجملة متط-أ

اإلعراب أن یعرب االسم األول مبتدأ والثاني فاعال سد مسد الخبر، وجاز أن یعرب 
 .األول خبرا مقدما والثاني مبتدأ مؤخرا

أقائمون (و) أقائمان الولدان؟( إذا كان االسمان متطابقین في التثنیة أو الجمع مثل -ب
أن یعرب األول خبرا مقدما والثاني مبتدأ مؤخرا، وقلة من النحاة فاألرجح ) األوالد؟

تجیز أن یعرب األول مبتدأ والثاني فاعال سد مسد الخبر، وذلك على لغة ضعیفة تجیز 
أن تلحق العامل عالمة تثنیة أو جمع للفاعل المثنى أو المجموع وتسمى لغة أكلوني 

 .البراغیث
فإنھ یتعین أن ) أقائٌم أخواك؟(والتثنیة والجمع مثل  إذا اختلف االسمان في اإلفراد -ج

یكون األول مبتدأ والثاني فاعال سد مسد الخبر، وال یجوز أن یعرب األول خبرا مقدما 
 .والثاني مبتدأ مؤخرا ألنھ یلزم علیھ عدم التطابق بین المبتدأ والخبر وھو غیر جائز

 

إنسان أو حیوان أو ) جثة(اسم ذات  فھو إما أن یكون  إذا كان المبتدأ اسما جامدا-8
 ،  ویعبر أحیانا عن)كرم، خیر، سعادة(مثل ) مصدر(جماد، وإما أن یكون اسم معنى 

 . اسم الذات بالجوھر، وعن اسم المعنى بالعرض
فإذا كان المبتدأ اسم معنى فإنھ یجوز أن یخبر عنھ بظرف المكان أو ظرف الزمان 

تكریُم المتفوقیَن (، )تكریم المتفوقیَن بین الجمھور(، )االسفُر غد(، )الخیُر عنَدك:  (مثل
 ).یوَم االحتفال

وإذا كان المبتدأ اسم ذات فإنھ یخبر عنھ فقط بظرف المكان وال یجوز أن یخبر عنھ 
محمٌد عنَدك، وعليٌّ بیَن الحاضرین، والكتاُب على (بظرف الزمان فیقال مثال 

 أو صباحا ألن ذلك ال یفید، وما ورد من كالم وال یقال محمد غدا أو الیوم) الِمنَضدة
العرب وفیھ إخبار عن اسم الذات بظرف الزمان فإنھ سماعي ال یقاس علیھ ویجب 

تأویلھ الیوم شرب خمر، ) الیوَم خمٌر(تأویلھ على حذف مضاف فقول امرئ القیس 
ة طلوع الھالل، تأویلھ اللیل) اللیلَة الھالُل(تأویلھ وغدا حدوث أمر، وقولھم ) وغدا أمر(

 .تأویلھ نضج البطیخ صیفا) البطیُخ صیفا(وقولھم 
 

 زائد أو شبیھ بالزائد فیجر المبتدأ لفظا ویكون مرفوعا  قد یسبق المبتدأ حرف جر-9
إعرابھ ھل حرف استفھام مبني ) ھل من خالٍق غیُر الِلھ؟(محال مثال حرف الجر الزائد 

رف جر زائد مبني على السكون ال محل على السكون ال محل لھ من اإلعراب، من ح
لھ من اإلعراب، خالٍق مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظھورھا اشتغال المحل 
بحركة حرف الجر الزائد، غیر صفة لخالق مرفوع على محل خالق اهللا مضاف إلیھ، 

رجٍل مبتدأ مرفوع بضمة ) ھل من رجٍل في البیت؟(والخبر محذوف تقدیره لكم، ومثل 
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بحسِبك رزُق (ة منع من ظھورھا اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، ومثل مقدر
الباء حرف جر زائد، وحسب مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظھورھا اشتغال ) اهللا 

كیف بك عنَد (المحل بحركة حرف الجر الزائد، رزق خبر، اهللا مضاف إلیھ، ومثل 
على الفتح في محل رفع خبر مقدم، بك الباء كیف اسم استفھام مبني ) احِتداِم األمِر؟

حرف جر زائد، والكاف ضمیر متصل مبني على الفتح في محل جر لفظا، وفي محل 
رفع محال مبتدأ مؤخر، وإذا حذفت الباء ینفصل الضمیر فتصبح الجملة كیف أنت عند 

 .احتدام األمر؟
ف جر شبیھ رب حر) ُربَّ ضارٍة نافعٌة(ومثال حرف الجر الشبیھ بالزائد  

بالزائد، ضارة مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظھورھا اشتغال المحل بحركة 
ُربَّ (ومثل ) ُربَّ أٍخ لك لم تلْدُه أمُّك(حرف الجر الشبیھ بالزائد، نافعة خبر، ومثل 

 ).امرأٍة أعظُم من رجل
یحكم  األصل في المبتدأ أن یكون معرفة، وذلك ألنھ س: تعریف المبتدأ وتنكیره-10

علیھ بحكم ما، وال یحكم على الشيء إال إذا كان معروفا معینا، ألن الحكم على 
 :المجھول ال یفید، وقد یكون نكرة إذا أفادت، وتحصل الفائدة في مواضع منھا

عندي : ( أن یتقدم الخبر على المبتدأ النكرة، وھو ظرف أو جار ومجرور مثل-1
فإن لم یكن الخبر ظرفا أو )  في العجلة ندامٌةفي الدار رجٌل،) (كتاٌب، عند أخي ضیٌف

) قائم رجل(جارا ومجرورا فال یجوز أن یقدم ویبتدأ بعده بالنكرة فال یصح أن یقال 
 .ألن ذلك ال یفید

 : أن یكون المبتدأ خاصا وتكون النكرة خاصة في المواضع التالیة-2
نكرة خصصت بالوصف فعبد ) لعبٌد مؤمٌن خیٌر من مشرٍك( إذا كانت موصوفة مثل -أ

 .بمؤمن
 خمس مضاف ) خمُس صلواٍت كتبھن اهللا في الیوم واللیلة( إذا كانت مضافة مثل  -ب

 .لصلوات
 ألن التصغیر في مقام الوصف فكأنھ قیل) ُرجیٌل یتحدث( إذا كانت مصغرة مثل  -ج
 ).رجٌل صغیٌر یتحدث (
یر جار ومجرور متعلق في الخ) رغبٌة في الخیر خیٌر( إذا تعلق بھا معمول مثل -د

 .برغبة
التقدیر كل أحد ) كلٌّ یموت) (كلٌّ لھ قانتون( أن یكون المبتدأ داال على العموم مثل -3

 .فمن مبتدأ ومعناھا أي شخص) من یقْم أقْم معھ(ومثل 
 . أن یكون المبتدأ مسبوقا بنفي أو استفھام-4

 ).ما رجٌل في الدار(مثال النفي 
 ).ى خیٌر من ِغَنى النفس؟ھل ِغًن(مثال االستفھام 

 .أتت بك ملحة حاجة أي )حاجٌة أتت بك( مثل مقدرة بصفة موصوفا المبتدأ یكون أن -5
التقدیر ) أكبُر منك أكثُر منك تجربًة( أن یكون المبتدأ صفة لموصوف مقدر مثل -6

 .أي إنسان مؤمن) مؤمٌن خیٌر من كافر(شخص أكبر منك، ومثل 
سالٌم على ) (ویٌل للكافرین) (نصٌر للمؤمنین( على الدعاء مثل  أن یكون المبتدأ داال-7

 ).نوٍح في العالمین
 ).عجٌب لتكاسلكم( أن یكون المبتدأ داال على التعجب مثل -8
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 أي جنس اإلنسان) إنساٌن خیٌر من بھیمة( أن یكون المبتدأ مرادا بھ الجنس مثل -9
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 . خیر من جنس البھیمة
) الرجُل یعمل وصدیٌق یساعده(عا في أول جملة الحال مثل  أن یكون المبتدأ واق-10

صدیق مبتدأ وھو في جملة الحال وخبره جملة یساعده وجملة وصدیق یساعده في محل 
 .نصب حال

 ).سرنا وإذا رجٌل یعترضنا( أن یكون المبتدأ واقعا بعد إذا الفجائیة مثل -11
 . أن یكون المبتدأ معطوفا أو معطوفا علیھ-12

 ).مصريٌّ ورجٌل في المكتب) (محمٌد ورجٌل حاضران(المعطوف مثال 
 ).تلمیٌذ وعصاٌم في الصف) (رجٌل وشخٌص غریٌب في الدار(مثال المعطوف علیھ 

إن یكن منك عدٌل فشكٌر ( أن یكون المبتدأ بعد الفاء الواقعة في جواب الشرط مثل -13
 ).من یكن عنده استقامٌة فسعادٌة لھ) (لك
 ).لوال إھماٌل لنجح(المبتدأ واقعا بعد لوال مثل  أن یكون -14
ثوٌب لبسُت (ومثل ) یوٌم لك ویوٌم علیك( أن یكون المبتدأ في مجال التنویع مثل -15

 ).وثوٌب َأُجرُّ
وھذه المواضع الخمسة عشر السابقة ھي أشھر مواضع االبتداء بالنكرة وھناك مواضع 

 .یزید على ثالثین موضعاأخرى أقل ورودا، وقد أوصلھا بعضھم إلى ما 
 

 .مفرد، وجملة وشبھ جملة:  الخبر ثالثة أقسام: أنواع الخبر-11
النجوُم طالعٌة، الفتیان مؤدبان، : ( ھو ما لیس جملة وال شبھ جملة مثل الخبر المفرد-1

 )الفتاتان نشیطتان، األوالُد مجتھدون، البناُت مھذباٌت
 : ینقسم إلى قسمین الخبر الجملة-2
الشمس مبتدأ أول، نورھا نور مبتدأ ثان ) الشمُس نوُرھا ساطٌع( مثل لة اسمیة جم-أ

 وھا مضاف إلیھ مبني على السكون في محل جر، ساطع خبر المبتدأ الثاني،  والجملة 
 .االسمیة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ األول

تدأ، تحمیھ فعل مضارع والھاء ضمیر الحق مب) الحُق تحمیھ القوُة( مثل  جملة فعلیة-ب
متصل في محل نصب مفعول بھ، القوة فاعل مرفوع، والجملة الفعلیة من الفعل 

 .والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ
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 :ملحوظتان
الجملة الواقعة خبرا ال بد أن تشتمل على رابط یربطھا بالمبتدأ، والرابط أحد : األولى

 :أمور ھي
 .الضمیر المضاف إلیھ في جنده ھو الرابط)  جنُده منصورونالحقُّ( الضمیر مثل -أ
 .الضمیر المضاف إلیھ في مرتعھ ھو الرابط) الظلُم مرتُعُھ وخیٌم(
 .الضمیر المستتر في الفعل یبدؤ ھو الرابط) اُهللا یبدُؤ الخلَق ثم یعیُده(

اسم إشارة ذلك مبتدأ ثان وھو ) ولباُس التقوى ذلك خیر( اسم اإلشارة للمبتدأ مثل -ب
مبني على السكون في محل رفع والالم للبعد والكاف حرف خطاب، وخیر خبر المبتدأ 
الثاني والمبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ االول وھو لباس التقوى والرابط 

 .اسم اإلشارة ذلك
 رفع جملة نعم الرجل في محل) محمٌد ِنْعَم الرجُل( عموم یدخل تحتھ المبتدأ مثل -ج

 .خبر المبتدأ، والرابط العموم في الرجل المستفاد من ال الذي یدخل تحتھ محمد
الحاقَُّة ما ( إعادة المبتدأ بلفظھ ویكون ذلك ألسباب بالغیة كالتفخیم والتھویل مثل -د

 الحاقة مبتدأ أول،  ما مبتدأ ثان الحاقة خبر المبتدأ الثاني) القارعُة ما القارعُة) (الحاقَُّة
لجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ األول، والرابط إعادة لفظ المبتدأ، ویجوز  وا

أن تعرب ما خبرا مقدما للمبتدأ الثاني والحاقة مبتدأ ثانیا والمبتدأ الثاني وخبره في محل 
 .رفع خبر المبتدأ األول

ن الجملة وھذا الذي سبق وھو ضرورة اشتمال جملة الخبر على رابط واجب إذا لم تك
: نفس المبتدأ في المعنى، فإن كانت الجملة ھي المبتدأ في المعنى لم یحتج إلى رابط مثل

ھو مبتدأ، اهللا أحد جملة اسمیة خبر، وھي نفس ھو في المعنى، ومثل ) قل ھو اهللا أحد(
بر، أفضل مبتدأ جملة ال إلھ إال اهللا خ) أفضُل ما قلتھ أنا والنبیون من قبلي ال إلھ إال اهللا(

وآخُر دعواھم أن (ومثل ) ُنطِقي اُهللا حسبي(وھو نفس المبتدأ أفضل في المعنى، ومثل 
 ).الحمُد ِهللا رِب العالمین

 :ھناك أنواع من المبتدأ ال بد أن یكون خبرھا جملة وھي: الثانیة
 .ھو ضمیر الشأن مبتدأ خبره جملة اهللا أحد) قل ھو اهللا أحد( ضمیر الشأن مثل -أ

من ) من یعمْل سوءا ُیجَز بھ(رط الواقع مبتدأ یكون خبره جملة الشرط مثل  اسم الش-ب
اسم شرط مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، یعمل فعل الشرط مجزوم بالسكون، 
والفاعل ضمیر مستتر تقدیره ھو یعود على من، سوءا مفعول بھ، وجملة الشرط من 

 ).من یذاكْر ینجْح(مبتدأ، ومثل الفعل والفاعل والمفعول بھ في محل رفع خبر ال
خالد مبتدأ وھو ) خالٌد ِنْعَم القائُد( المخصوص بالمدح أو الذم إن كان مقدما مثل -ج

المخصوص بالمدح، نعم فعل ماض یفید المدح مبني على الفتح ال محل من اإلعراب، 
بر القائد فاعل مرفوع بالضمة الظاھرة، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خ

 .المبتدأ
نحن مبتدأ مبني )  نكرُم الضیَف-العرَب-نحن ( المبتدأ في أسلوب االختصاص مثل -د

على الضم في محل رفع، العرب منصوب على االختصاص أو مفعول بھ لفعل 
 محذوف  تقدیره أخص، نكرم فعل مضارع مرفوع، الفاعل ضمیر مستتر تقدیره نحن

بھ منصوب بالفتحة، والجملة من الفعل  یعود على المبتدأ نحن، الضیف مفعول 
 .والفاعل والمفعول بھ في محل رفع خبر المبتدأ
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وَكَأیِّْن من قریة عتت عن أمِر ربھا (الخبریة حین تقع مبتدأ مثل ) كأین( كلمة -ھـ
وَكَأیِّْن من قریة أملیُت لھا وھي ظالمٌة ثم أخذُتھا وإلّي ) (ورسِلھ فحاسبناھا حسابا شدیدا

كأین في الجمل الثالث بمعنى كثیر مبتدأ مبني ) َكَأیِّْن من مریٍض شفاه اهللا) (المصیر
 على السكون في محل رفع، من قریة،  من مریض جار ومجرور متعلق بكأین،

 . جملة عتت عن أمر ربھا، جملة أملیت لھا، جملة شفاه اهللا في محل رفع خبر المبتدأ
 

 :ف وجار ومجرور، والظرف قسمانظر: ینقسم إلى قسمین الخبر شبھ الجملة -3
الركب مبتدأ، أسفل ظرف مكان منصوب ) والركُب أسفَل منكم: ( ظرف مكان مثل-أ

) الكتاُب عنَد محمٍد: (بالفتحة متعلق بمحذوف تقدیره كائن أو مستقر وھو الخبر ومثل
 .عند ظرف مكان منصوب بالفتحة متعلق بمحذوف تقدیره كائن أو مستقر وھو الخبر

 ) الصوُم یوَم االثنین) (الجزاُء ساعَة الحساِب: (ف زمان مثل ظر-ب
هللا جار ومجرور متعلق بمحذوف ) الحمد هللا رب العالمین: (والجار والمجرور مثل

تقدیره مستقر أو ثابت أو كائن وھو الخبر، ویجوز تقدیره استقر ویكون الخبر حینئذ 
 .جملة فعلیة
 :ملحوظتان

كائن أو (جار والمجرور إذا كان كونا عاما وكان تقدیره متعلق الظرف أو ال: األولى
فإنھ یكون واجب الحذف ال یجوز ذكره في الجملة، وفقط یقال ) مستقر أو كان أو استقر

 .في اإلعراب تقدیره كائن أو مستقر
أما إذا كان كونا خاصا فإنھ یجب ذكره إال إذا كانت ھناك قرینة تدل علیھ إذا حذف فإن 

شجاعُة ) (العامُل جلس تحَت الشجرة(ینة جاز ذكره وجاز حذفھ، مثل كانت ھناك قر
الصوُم یحرم في ) (الرجُل نائٌم وقَت الظھیرة) (المقاتلین ظھرت عند اشتداِد االلتحام

 ).الطالُب نجح في االختبار) (العید
ھو اختیار جمھور من ) مستقر أو كائن(تقدیر المتعلق على انھ اسم فاعل : الثانیة
، وذلك على أساس أن األصل في الخبر أن یكون مفردا فقدروا )البصریین(ویین النح

 وذلك على أساس أن األصل) استقر أو ثبت(اسم الفاعل،  واختار غیرھم تقدیره فعال 
 . في العمل والتعلق الفعل

واألفضل عدم التزام أحد الرأیین وترك التقدیر للمعنى، فإن كان المعنى أوضح مع 
الفاعل قدر بھ، وإن كان المعنى أوضح مع تقدیر الفعل قدر بھ وإن لم یتضح تقدیر اسم 

 .المعنى فاسم الفاعل أرجح ألنھ صالح لكل األحوال
 

 األصل في المبتدأ أن یتقدم وفي الخبر أن یتاخر، وذلك :تقدیم المبتدأ وتأخیره-12
دیم الخبر على ألن الخبر وصف في المعنى للمبتدأ فاستحق التأخیر كالوصف ویجوز تق

وھو تقدیم جائز إذ یصح ) في الدار محمٌد(المبتدأ إذا لم یحصل بذلك لبس أو نحوه مثل 
 ).محمٌد في الدار(أن تقول على األصل 

 :وھناك مواضع یجب فیھا تقدیم المبتدأ وتأخیر الخبر منھا
من قائُد  ( أن یكون المبتدأ اسما من األسماء التي لھا الصدارة كأسماء االستفھام مثل-1

 والتعجب مثل )  من یفعِل الخیِر ال َیْعَدْم َجواِزَیُھ(والشرط مثل ) معركة الیرموك؟
 !).ما أعظَم ھذا البناَء (
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 أن یكون المبتدأ والخبر متساویین في التعریف أو التنكیر وال مبین للمبتدأ من الخبر -2
 یل على أحدھما،  ومثلكالھما معرفة وال دل) عليٌّ صدیقي(إال تقدم المبتدأ مثل 

أفضُل من عمٍرو أفضُل من (كالھما نكرة وال مبین، ومثل ) أكثر بذال أكثر ثناء(
 ).ھشاٍم

فأبو ) أبو حنیفَة أبو یوسف(فإن وجد دلیل یدل على أن المتقدم خبر جاز مثل قولنا 
نیفة حنیفة خبر مقدم ألنھ معلوم أن المراد تشبیھ أبي یوسف بابي حنیفة ال تشبیھ أبي ح

فبنونا ) بنونا بنو أبنائنا(، ومثل )أبو یوسَف أبو حنیفة(بأبي یوسف، فیكون أصل الجملة 
خبر مقدم ألنھ معلوم أن الشاعر یقصد تشبیھ األحفاد باألبناء ال تشبیھ األبناء باألحفاد 

 ).بنو أبنائنا بنونا(واألصل 
إنما أنت ) ( الحدیُد صلٌبإنما( أن یكون المبتدأ مقصورا على الخبر بما أو إال مثل -3

 ).إن أنت إال نذیر) (ما شوقي إال شاعٌر) (منذر
الوقُت یمر ( أن یكون الخبر جملة فعلیة فاعلھا ضمیر مستتر یعود على المبتدأ مثل -4

 ).األمُر یتضح) (اهللا یرزق من یشاء بغیر حساب) (سریعا
ولداُر ) (خیٌر لك من األولىوَلآلخرُة ( أن یكون المبتدأ مقترنا بالم االبتداء مثل -5

 ).اآلخرة خیر
  أن یكون المبتدأ ضمیر الشان مثل-6
 ).َحذاِر َحذاِر من َبطشي وَفْتكي   ھي الدنیا َتقوُل بِمْلِء ِفیھا(
 ).كم طفٍل ُمْھَمٍل في الطریق( أن یكون المبتدأ كم الخبریة مثل -7
الذي یجیُب فلھ (لفاء مثل  أن یكون المبتدأ اسما موصوال وخبره جملة مقترنة با-8

 ).مكافأة
 

 :یجب تقدیم الخبر على المبتدأ في مواضع منھا:  تقدیم الخبر على المبتدأ-13
) أین كتاُبك؟( أن یكون الخبر من األسماء التي لھا الصدارة كأسماء االستفھام مثل -1
فكل من أین ومتى وكیف خبر مقدم ألن لھ ) كیف الخالُص؟) (متى االمتحاُن؟(

 .الصدارة
 أن یكون الخبر شبھ جملة والمبتدأ نكرة غیر مختصة وال مسوغ لالبتداء بھا إال تقدم -2

 ).في البئر ماٌء(، )حول السور أشجاٌر(، )في الدار رجٌل(، )عندي كتاٌب(الخبر، مثل 
ما الخطیُب إال (، )إنما السابُق محمٌد( أن یكون الخبر مقصورا على المبتدأ مثل -3

 ).ما لنا إال اتباُع أحمد(، )عليٌّ
للعامل جزاُء ( أن یكون المبتدأ مشتمال على ضمیر یعود على شيء في الخبر، مثل -4

، فالمبتدأ المؤخر )في الدار صاحُبھا(، )في الكلیة عمیُدھا(، )للفضیلة ثواُبھا(، )عملھ
 في ھذه الجمل فیھ ضمیر متصل یعود على شيء في الخبر، وھو مع تقدم الخبر یعود
على متقدم لفظا متأخر رتبة وھو جائز، ولو تقدم المبتدأ وقیل جزاء عملھ للعامل أو 

 .ثوابھا للفضیلة وھكذا لعاد الضمیر على متأخر لفظا ورتبة وذلك غیر جائز
 

 : حذف كل من المبتدأ والخبر-14
 . قد یحذف كل من المبتدأ والخبر لدلیل یدل علیھ-أ
التقدیر ھي النار المبتدأ ) ئكم بشر من ذلكم؟ الناُرقل أفأنب: ( مثال حذف المبتدأ-

 .التقدیر ھذه سورة المبتدأ المحذوف ھذه) سورٌة أنزلناھا. (المحذوف ھي
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وظلھا دائم الخبر المحذوف دائم لداللة األول ) ُأُكُلھا دائُم وظُلھا: ( مثال حذف الخبر-
 .علیھ

 .ف أعلمأم اهللا أعلم الخبر المحذو) أأنتم أعلُم أم اهللا؟(
سالم مبتدأ حذف ) سالٌم قوٌم منكرون(مثال حذف كل من المبتدأ والخبر في سیاق واحد 

خبره تقدیره علیكم أي سالم علیكم، قوم خبر حذف مبتدؤه تقدیره أنتم أي أنتم قوم 
 .منكرون

 : یجب حذف المبتدأ في المواضع التالیة-ب
 صالح الدین) ئُد صالُح الدیننعم القا( إذا كان خبره مخصوص نعم أو بئس مثل  -1

بئس الخلُق ُخلُف ( المخصوص بالمدح خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقدیره ھو، ومثل 
 .خلف الوعد المخصوص بالذم خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقدیره ھو) الوعد

ھذا أحد وجھي اإلعراب في مثال المخصوص بالمدح أو الذم، والوجھ الثاني : ملحوظة
 بالمدح وھو صالح الدین في المثال األول، والمخصوص بالذم أن یعرب المخصوص

 .وھو خلف الوعد في المثال الثاني مبتدأ مؤخرا والجملة التي قبلھ خبر مقدم عنھ
المبتدأ المحذوف تقدیره ) صبٌر جمیٌل( إذا كان المبتدأ مصدرا نائبا عن فعلھ مثل -2

 ).عفٌو واسٌع( جمیال، ومثل صبري وھو نائب عن الفعل أصبر فكأنھ قیل أصبر صبرا
المبتدأ المحذوف ) في ذمتي ألخلصن في عملي( إذا كان الخبر مشعرا بالقسم مثل -3

أي ) في عنقي ألعطفن على المساكین(تقدیره یمین أو قسم أي في ذمتي یمین، ومثل  
 .یمین أو قسم

العادُل، أو الذم أي ھو ) اقتد بعمَر العادُل( إذا كان الخبر نعتا مقطوعا للمدح مثل -4
) تصدق على الفقیر المعدُم(أي ھو اللئیُم، أو الترحم مثل ) اجتنب الخسیَس اللئیُم(مثل 

 .أي ھو المعدُم
 : یجب حذف الخبر في المواضع التالیة-ج
الخبر المحذوف تقدیره صددتمونا عن ) لوال أنتم لكنا مؤمنین( قبل جواب لوال مثل -1

أي ) لوال المنقُذ لمات الغریق(ا عن الھدى لكنا مؤمنین، الھدى أي لوال أنتم صددتمون
 .أي لوال الھواء موجود) لوال الھواُء ما عاش إنسان(لوال المنقذ موجود، 

أي لعمرك ) َلَعْمُرَك إنھم لفي سكرتھم یعمھون( قبل جواب القسم الصریح مثل -2
 .يأي یمین اهللا قسم) یمیُن اهللا ألحاربن الفساد(یمیني أو قسمي، 

) كلُّ رجل وضیعُتھ( بعد واو المصاحبة، وھي واو عطف تدل على المصاحبة مثل -3
كلُّ إنساٍن ) (كلُّ عمٍل وجزاُؤه) (كلُّ صدیٍق وصدیُقھ(أي كل رجل وضیعتھ مقترنان، 

 ).وعمُلھ
 قبل الحال التي ال تصلح أن تكون خبرا، وذلك إذا كان المبتدأ مصدرا صریحا أو -4

 : لمصدر صریح أو مؤول، وأمثلة ذلكاسم تفضیل مضافا
ضربي مبتدأ ویاء المتكلم مضاف إلیھ، العبد مفعول بھ للمصدر ) ضربي العبَد مسیئا(

ضربي، مسیئا حال سدت مسد الخبر، والخبر محذوف وجوبا تقدیره حاصل إذا كان 
ذ مسیئا، أو إذ كان مسیئا، وإنما وجب حذف الخبر ألن الحال ال تصلح أن تكون خبرا إ

ال یوصف الضرب بأنھ مسيء، فإن صلحت الكلمة للوصف فإنھا یجب أن تكون خبرا 
 ).ضربي العبَد شدیٌد(مثل 
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أفضُل تكریٍم للعالم (أي حاصل إذا كان منوطا بالحكم ) َأَتمُّ تبیینَي الحقَّ منوطا بالحكم(
 ).مبتكرا

 ).ُیَرى البستاُن مثمراأحسُن ما (أي حاصل إذا كان قائما ) أخطُب ما یكون األمیُر قائما(
 

 : جواز تعدد الخبر-15
 األصل في المبتدأ أن یكون لھ خبر واحد، ویجوز أن یتعدد الخبر فیكون للمبتدأ -1

) وھو الغفور الودود ذو العرِش المجیُد فعال لما یرید(الواحد أكثر من خبر مثل 
فعربي )  كریٌمھشاٌم عربٌي شجاٌع(فالغفور خبر أول والودود خبر ثان وھكذا ومثل 

خبر أول وشجاع خبر ثان وكریم خبر ثالث، وھذا على رأي جمھور النحاة، وھناك من 
منع تعدد الخبر للمبتدأ الواحد، وقدر لكل خبر من ھذه األخبار مبتدأ محذوفا تقدیره ھو 

 .الودود، ھو ذو العرش الخ، ھو شجاع، ھو كریم
ینھا حرف عطف، فإن كان بینھا حرف  یمكن اعتبار األخبار متعددة إذا لم یكن ب-2

عطف فھي متعاطفات أي معطوف علیھ ومعطوف وال تكون من قبیل تعدد األخبار 
كاتب معطوف على شاعر وخطیب معطوف على ) محمٌد شاعٌر وكاتٌب وخطیٌب(مثل 
 .شاعر

 عند تعدد األخبار ھناك حاالت یجوز فیھا أن یعرب ما بعد الخبر األول خبرا ثانیا -3
ویجوز أن یعرب صفة للخبر، وما بعده صفات ) …وھو الغفور الودود( سبق في كما

 .كذلك، وذلك ألن المعنى یظل مستقیما مع إعرابھا صفات
وھناك حاالت یجب أن یعرب فیھا ما بعد الخبر األول خبرا ثانیا وثالثا وھكذا وال 

أدبي خبر ) ، زراعيٌّالتعلیم أدبيُّ، علميٌّ، تجاريٌّ، صناعيٌّ(یصح أن یعرب صفة مثل 
أول وعلمي خبر ثان وتجاري خبر ثالث وصناعي خبر رابع وزراعي خبر خامس وال 
یجوز إعراب أي منھا صفة ألن المعنى ال یستقیم مع ذلك، إذ ال یوصف األدبي بأنھ 

 .علمي أو تجاري أو صناعي أو زراعي
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 تطبیق
)1( 

 :استخرج مما یأتي المبتدأ والخبر وبین نوع الخبر
األخالء یومئذ بعضھم لبعض عدو إال  (-)الذین كفروا وصدوا عن سبیل اهللا أضل أعمالھم(

الصالحات قانتات  (- خیر الخطائین التوابون-)األمر یومئذ هللا (-)كل من علیھا فان (-)المتقین
 ولیس قولك من ھذا - الخیل واللیل والبیداء تعرفني-)أمرھم شورى بینھم (-)حافظات للغیب

 - زینة الفتاة األدب- المرء بأصغریھ قلبھ ولسانھ- البیت یعرفھ والحل والحرم-بضائره
ذلكم اهللا ربكم لھ  (-)تلك عشرة كاملة (-)فذانك برھانان من ربك (-المؤمنون عند وعدھم

 من الخیر - البالء موكل بالمنطق- االبتالء من االمتالء-)كل صغیر وكبیر مستطر (-)الملك
 . صدیقك من صدقك-د الفقراء عمل نبیل أن تساع-أن تستقیم

)2( 
 :بین فیما یأتي ما ھو معرفة وما ھو نكرة من المبتدآت مع ذكر المسوغ لكل مبتدأ نكرة

السیارات كثیرة في المدن والقرى، ولھا منافع وفیھا مضار، والسبب في كثرة حوادثھا جرأة 
أحد سمع، وال متھور اعتبر، السائقین وتھاونھم، وقد دعا المصلحون إلى عالج ذلك، فما 

 .والصواب أن یكون ھناك جزاء عادل، ففي الحیطة سالمة، وفي الحزم أمان
)3( 

فیما یأتي مبتدآت بعضھا لھ خبر وبعضھا لھ فاعل سد مسد الخبر وبعضھا لھ نائب فاعل سد 
 :مسد الخبر بین كال منھا

 .مشط الناس سواسیة كأسنان ال-2   أمدرك عمرو نتیجة ما یعمل؟-1
  ھل مكفول حق الضعیف؟-4    . ما مفلح المقصر-3
 . حب الوطن من اإلیمان-6    . النصر مع الصبر-5
 . ما راٍء كمن سمعا-8    أمرفوعة رایة الحق؟-7

)4( 
اجعل كال من الكلمات اآلتیة مبتدأ وأخبر عنھا بجمیع أنواع الخبر التي یمكن اإلخبار بھا 

 :عنھا
 . المخلصون-زھار األ- الفتاتان-الكتاب

)5( 
فیما یأتي جمل یجوز فیھا تقدم الخبر على المبتدأ وجمل یمتنع فیھا ذلك بین كال منھا وفي 

 :حالة االمتناع بین السبب
 . الحق باٍق والباطل یفنى-2  . إنما الناس أعداء لما یجھلون-1
 . الذي یصبر فلھ الجزاء األوفى-4          . الخیر في البكور-3
 . الصدق یفوز صاحبھ-6         .أحسن لغة العرب ما -5
 ).ألنتم أشد رھبة في صدورھم من اهللا (-8          في الحیاة عبر كثیرة-7
  من خلیفة المسلمین األول؟-10 . كم آیة یراھا الناس ویعرضون عنھا -9

 . الجزاء من جنس العمل-12         . أخوك ضیفي-11
)6( 

ر متقدمة جوازا وأخبار متقدمة وجوبا بین المتقدمة وجوبا منھا مع فیما یأتي من الجمل أخبا
 :ذكر السبب

 . في الكوب عصیر البرتقال-2    . إنما العادل عمر-1
 . مما تتباھى بھ البنت شرفھا-4  . فوق المائدة أطباق الطعام-3
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 ).في السماء رزقكم وما توعدون (-6   . خلف المنزل حدیقة-5
  متى توزیع الجوائز؟-8  .ح برھانھ للحق قوتھ ووضو-7

)7( 
 :أكمل الجمل اآلتیة بما یناسب من مبتدأ أو خبر بحسب ما بین القوسین

 )الخبر مصدر مؤول من أن والفعل(    .…… الحكمة -1
 )المبتدأ مقترن بالم االبتداء(   .أولى بالمعروف. ……-2
 )خبر شبھ جملة( .أن تتصرف قبل معرفة الحقیقة…… -3
 )خبر مفرد(   ...… ترد الماء بماء  أن-4
 )نائب فاعل سد مسد الخبر(  .. .…… أمحمول على النعش؟ -5
 )خبر جملة اسمیة(   .…… صالح أمرك -6
 )مبتدأ مقصور على الخبر(  .إال الجود بالنفس. …… ما -7
 )خبر مبتدؤه محذوف(   .…… خدعوھا بقولھم -8
 )مبتدأ مصدر مؤول( .على الفتنة في مھدھا……  من الخیر -9

 )مبتدأ خبره محذوف(  .لفسدت األمور……  لوال -10
)8( 

 :قدر المبتدأ المحذوف فیما یأتي وبین سبب حذفھ
 . ثبات شدید-2  . نعم الصدیق الوفي في الشدة-1
 . اتبع الدعاة الصادقون-4  . في عنقي ألعینن كل ذي حاجة-3
 . استعداد طیب-6    . نعم التاجر األمین-5
 . في ذمتي ألحرصن على صدق القول-8  . انصح للمخطئات الغافالُت-7

)9( 
 :قدر الخبر المحذوف فیما یأتي وبین سبب حذفھ

 . الجندي وسالحھ-2  . یمین اهللا لقد وفیت بوعدي-1
 . لوال المنافسة ألھمل المطلوب-4   . أنفع عمل الصانع متقنا-3
 .میذ وكتبھم التال-6  . یمین اهللا ألبتعدن عن الدنایا-5
 . أحسن أكلي الفاكھة ناضجة-8  . لوال الھواء ما عاش مخلوق-7
 . اإلنسان وعملھ-10   . أفضل شربي الماء نقیا-9

)10( 
 :ھات من عندك جمال تشتمل على ما یأتي

 . مبتدأ اسم موصول-    . خبر جملة فعلیة-
 . مبتدأ مخبر عنھ بظرف زمان-  . مبتدأ في أسلوب اختصاص-
 . خبر متقدم على المبتدأ وجوبا-   .عل سد مسد الخبر فا-
 . مبتدأ لھ أكثر من خبر-   . خبر محذوف وجوبا-
 . مبتدأ ضمیر الشأن-    . خبر جملة اسمیة-

)11( 
 :أعرب ما یأتي

 )والذین كذبوا بآیاتنا واستكبروا عنھا أولئك أصحاب النار ھم فیھا خالدون (-1
 . ھي األیام دول-2
 . أنفذ من صول رب قول-3
 . عند جھینة الخبر الیقین-4
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  أمكتوم الخبر؟-5
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 : نواسخ الجملة االسمیة-4
 

نسخت الشمس ( الناسخ جمع ناسخ والنسخ في اللغة معناه اإلزالة ومنھ :معنى النسخ 
 .تھ، وفي اصطالح النحاة معناه رفع حكم المبتدأ والخبر وتغییرهأي أزال) الظل

 

 :النواسخ ثالثة أنواع:  أنواع النواسخ-2
 .  ما یرفع المبتدأ وینصب الخبر وھو كان وأخواتھا-1
 .  ما ینصب المبتدأ ویرفع الخبر وھو إن وأخواتھا-2
 . ما ینصب المبتدأ والخبر معا وھو ظن وأخواتھا-3

ل من معمولي كان وأخواتھا اسما وقد یسمى فاعال أحیانا والثاني خبرا، ویسمى األو
ویسمى األول من معمولي إن وأخواتھا اسما والثاني خبرا، ویسمى األول من معمولي 

 .ظن وأخواتھا مفعوال أوال والثاني مفعوال ثانیا
 :وتقسم النواسخ تقسیما آخر فتكون قسمین

ا، وأفعال المقاربة كاد وأخواتھا، وظن وأخواتھا، كان وأخواتھ:  أفعال نواسخ وھي-1
 .وأعلم وأرى وأخواتھما

، وإن وأخواتھا، )الحروف النافیة المشبھة بلیس(ما وأخواتھا :  حروف نواسخ وھي-2
 .وال النافیة للجنس

 

 :كان وأخواتھا: أوال
اسما لھا  تدخل على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ ویسمى كان وأخواتھا أفعال ناقصة-1

كان، أصبح، أضحى، أمسى، :  وتنصب الخبر ویسمى خبرا لھا وھي ثالثة عشر فعال
 .ظل، بات، صار، لیس، مازال، ما برح، ما فتئ، ما انفك، مادام

كان فعل ماض ناقص مبني على الفتح ال محل لھ من ) وكان ربك قدیرا(مثال كان 
و مضاف والكاف ضمیر اإلعراب، ربك رب اسم كان مرفوع بالضمة الظاھرة وھ

 متصل مضاف إلیھ مبني على الفتح في محل جر، قدیرا خبر كان منصوب بالفتحة
 ألنھا ال تكتفي بمرفوعھا بل تحتاج إلى منصوب  تسمى ھذه األفعال أفعاال ناقصة-2

بعده لیتم المعنى، وعندما تقع في سیاق یتم فیھ المعنى مع المرفوع دون حاجة إلى 
تلبدت : (نئذ تكون تامة مثل سائر األفعال ویعرب ما بعدھا فاعال مثلالمنصوب فإنھا حی

كان في ھذه الجملة تامة بمعنى حصل أو ) السماُء بالغیوم واشتدت الریُح فكان المطُر
) وإن كان ذو عسرة َفَنِظَرٌة إلى َمْیَسَرٍة(وقع أو نزل والمطر فاعل ومثلھ قولھ تعالى 

 .اعلكان تامة بمعنى وقع وذو عسرة ف
وقیل إن ھذه األفعال تسمى ناقصة ألنھا ال تدل على الحدث والزمن كسائر األفعال بل 

 .والقول األول ھو األرجح. تدل على الزمن فقط
 

 : معاني ھذه األفعال-3
كان تدل على اتصاف المخبر عنھ بالخبر في الزمن الماضي مثل كان العرب متحدین، 

تجرد عن الداللة على الزمن أي ال تدل على زمن وعندما تستعمل كان مع اهللا فإنھا ت
فاهللا ) كان اهللا سمیعا بصیرا) (كان اهللا علیما حكیما) (كان اهللا غفورا رحیما(معین مثل 

 .متصف بھذه الصفات في كل األزمان واألحوال
 .أصبح تدل على اتصاف االسم بالخبر في الصباح مثل أصبح الجو معتدال
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 .م بالخبر في الضحى مثل أضحت الشمس ساطعةأضحى تدل على اتصاف االس
 .أمسى تدل على اتصاف االسم بالخبر في المساء مثل أمسى العامل متعبا

 ظل تدل على اتصاف االسم بالخبر في النھار مثل ظل األوالد في مرح وسرور 
 .بات تدل على اتصاف االسم بالخبر في اللیل مثل بات الحارس ساھرا

 .مثل صار العبد حرا، صار البرتقال عصیرا، صار الثلج ماءصار تدل على التحویل 
 .لیس تدل على نفي الخبر عن االسم مثل لیس المقصر فائزا

 .ما زال تدل على استمرار اتصاف االسم بالخبر مثل ما زال أخوك عندنا
 .ما برح تدل على استمرار اتصاف االسم بالخبر مثل ما برح الحارس واقفا

 .ستمرار اتصاف االسم بالخبر مثل ما فتىء العلم مفیداما فتىء تدل على ا
 )ما انفك الصراُع محتدما(ما انفك تدل على دوام اتصاف االسم بالخبر مثل 

ال أصحبك ما (مادام تدل على دوام اتصاف االسم بالخبر وعلى بیان مدة ما قبلھا مثل 
 ).دمَت مھمال
 :ملحوظات

 )ال یزال بیُتك مقصودا( مضارعھ یزال مثل  الفعل زال یكون ناقصا إذا كان:األولى
 فإن كان مضارع زال یزول بمعنى انتھى ینتھي أو َیزیل بمعنى یتمیز ویتفرق فالفعل 

 .زال في ھاتین الحالتین تام ولیس من أخوات كان
 تأتي األفعال الخمسة كان وأصبح وأضحى وأمسى وظل أحیانا بمعنى صار :الثانیة
إذ كنتم أعداًء فألف بین (أي صارت، ومثل ) َبّسا فكانت ھباء ُمْنَبثاوُبسَِّت الجباُل (مثل 

) أضحى یمزُق أثوابي ویضرُبني(أي صرتم، ومثل ) قلوبكم فأصبحتم بنعمتھ إخوانا
أي صارت وصار أھلھا، ) أمسْت َخالًء وأمسى أھُلھا احَتَمُلوا(بمعنى صار، ومثل 

 .أي صار) ُھ مسودا وھو َكِظیموإذا ُبشَِّر أحُدھم باألنثى ظل وجُھ(ومثل 
 ھناك أفعال تفید معنى صار وھي تعمل عملھا فترفع االسم وتنصب الخبر :الثالثة

 :وتعتبر بذلك ملحقة بكان وأخواتھا منھا
 صار  ).آَض الغالُم رجال(آَض مثل 
 صار  ).رجع الضالُّ مھدیا(رجع مثل 
 صارت  ).عادِت القریُة مدینًة(عاد مثل 

 صارت  )استحالِت الناُر رمادا (استحال مثل
 یصیر)       َیُحوُر َرمادا بعَد إذ ھو ساِطُع وما المرُء إال كالشِّھاِب َوَضْوِئھ(حار مثل 

 صار  ).تحول القمُح خبزا(تحول مثل 
 صار  ).غدا العمُل مرھقا(غدا مثل 
 صار  ).ارتد المریُض صحیحا(ارتد مثل 
راح عبُد اهللا (ومثل ) ر تغدو ِخماصا وَتُروُح ِبطاناَلَرَزقكم كما یرزق الطی(راح مثل 

 ).منطلقا
 ).فتقعَد مذموما مخذوال(قعد مثل 

 

 : تقسیم كان وأخواتھا من حیث التصرف والجمود-4
 :تنقسم كان وأخواتھا من حیث التصرف والجمود إلى ثالثة أقسام
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الفاعل والمصدر  قسم متصرف تصرفا تاما أي یأتي منھ المضارع واألمر واسم :األول
وكل من ھذه التصریفات یعمل عمل الماضي وأفعال ھذا القسم ھي كان وأصبح 

 .وأضحى وأمسى وظل وبات وصار
وفي ھذا لیكوَن الرسوُل شھیدا علیكم وتكونوا (مثال المضارع : أمثلة تصریفات كان

ا یكون مضارع كان الناقصة، الرسول اسمھا مرفوع، شھیدا خبرھ) شھداء على الناس
منصوب، تكونوا مضارع كان الناقصة، واو الجماعة اسم تكون مبني على السكون في 

 .محل رفع، شھداء خبر تكون منصوب بالفتحة
 .واو الجماعة اسم كونوا، قوامین خبر كونوا) كونوا قوامین بالِقسِط(مثال األمر 

اعل من كان كائن خبر المبتدأ محمد وھو اسم ف) محمٌد كائٌن أخاك(مثال اسم الفاعل 
واسمھ ضمیر مستتر تقدیره ھو مبني على الفتح في محل رفع، أخاك خبر كائن 
منصوب باأللف ألنھ من األسماء الستة، وأخا مضاف والكاف مضاف إلیھ مبني على 

 .الفتح في محل جر
لكونھ الالم حرف جر، وكونھ مجرور بالالم ) أحبھ لكونھ شجاعا(مثال المصدر 

 وكون مصدر كان الناقصة ویعمل عملھا، والھاء في كونھ اسم وعالمة جره الكسرة،
 .كون مبني على الكسر في محل رفع، شجاعا خبر كون

 ،)ُیصبُح الرجُل مؤمنا وُیْمِسي كافرا، وُیْمِسي كافرا وُیصبُح مؤمنا(أمثلة لبقیة األفعال 
، )جندي مستعدایبیت ال(أي مسرعات یسبق بعضھا بعضا، ) تظلُّ جیاُدنا ُمَتَمطَِّراٍت (
 ).الكل صائٌر إلى ما صار إلیھ َمْن َقْبَلھ(

 قسم یتصرف تصرفا ناقصا فال یأتي منھ غیر الماضي إال المضارع واسم :الثاني
 .الفاعل وھو ما زال وما برح وما فتىء وما انفك

 .واو الجماعة اسم یزال، مختلفین خبره) وال یزالون مختلفین(مثال مضارع ما زال 
اسم نبرح ضمیر مستتر تقدیره نحن، ) لن نبرح علیھ عاكفین(رع ما برح مثال مضا

 .عاكفین خبره
حرف النفي مقدر قبل تفتأ أي ال تفتأ، ) تاِهللا تفتُؤ تذكُر یوُسَف(مثال مضارع ما فتىء 

 .اسم تفتأ ضمیر مستتر تقدیره أنت، جملة تذكر یوسف خبر تفتأ
 .الكذاب اسم ینفك، مكروھا خبره) اُب مكروھاما َیْنَفكُّ الكذَّ(مثال مضارع ما انفك 

 .العلم اسم زائل، نافعا خبره) ما زائٌل الِعلُم نافعا(مثال اسم الفاعل من ما زال 
 قسم ال یتصرف بل یظل جامدا على صورتھ الماضیة وھو لیس ودام، وقد یرد :الثالث

ى بقي ویأتي منھا لفظ دام في الكالم العربي وال تكون ناقصة فھي حینئذ متصرفة بمعن
ما (المضارع یدوم واألمر دم واسم الفاعل دائم، وإذا سبقتھا ما فإنھا تكون نافیة مثل 

أي ما بقیت، وال تبقى ومثل ) دامت الدنیا ألحٍد قبَلنا، وال تدوُم لنا، وال تدوُم ِلَمْن َبْعَدنا
 .أي باق) ُأُكُلھا داِئٌم وِظلُّھا(
 

 : العمل وشروطھ تقسیم كان وأخواتھا من حیث-5
 :تنقسم كان وأخواتھا من حیث عملھا وشروطھ إلى ثالثة أقسام

 قسم یرفع المبتدأ وینصب الخبر دون أي شرط وھو كان، وأصبح، وأضحى، -أ
 .وأمسى، وظل، وبات، وصار، ولیس
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 قسم یعمل ھذا العمل بشرط أن یتقدم علیھ نفي أو شبھھ، وشبھ النفي ھو النھي أو -ب
 .ما زال، وما برح، وما فتىء، وما انفك: ربعة أفعالالدعاء وھو أ

لن نبرح علیھ (، )وال یزالون مختلفین(، )ما زال الَعَلُم مرفوعا(مثال تقدم النفي 
 .أي ال تفتأ ویرد حذف حرف النفي بعد القسم) تاهللا تفتُؤ تذكُر یوُسَف(، )عاكفین

 ).ِت فِنسیاُنُھ ضالٌل ُمبیُنِكَر المو  صاِح َشمِّْر وال تزل ذا(ومثال تقدم النھي 
ومعنى ) ال زال ُمْنَھال ِبَجْرعاِئِك الَقْطُر(و) ال زال اُهللا محسنا إلیك(ومثال تقدم الدعاء 

 .الجرعاء األرض المستویة
 قسم یعمل ھذا العمل بشرط أن یسبقھ ما المصدریة الظرفیة وھو دام مثل -ج
تسمى ما المصدریة ألنھا تقدر بالمصدر و) وأوصاني بالصالِة والزكاِة ما دمُت َحیا(

 .وھو دوام، وظرفیة ألنھا تقدر بالظرف وھو مدة، والتقدیر مدة دوامي حیا
 
 : تقسیم كان وأخواتھا من حیث جواز استعمالھا تامة وعدم جوازه إلى قسمین-6

 قسم یجوز فیھ أن ترد األفعال ناقصة ویجوز أن ترد تامة بحسب سیاق :القسم األول
كان، وأصبح، وأضحى، وأمسى، وظل، : م الذي تكون فیھ وھي عشرة أفعالالكال

وبات، وصار، وما برح، وما انفك، وما دام ومعنى تمامھا اكتفاؤھا بالمرفوع وعدم 
 :حاجتھا إلى المنصوب بعده، ومن أمثلة ذلك

أي حدث )  كانما شاء اُهللا(أي وقع وذو فاعل، ) وإن كان ذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة إلى َمْیَسَرٍة(
فاعل ) فُسبحاَن اِهللا حین ُتْمُسون وحین ُتْصِبُحون( ما، والفاعل ضمیر مستتر یعود على

) أال إلى اهللا تصیُر األمور(تمسون واو الجماعة وفاعل تصبحون كذلك واو الجماعة، 
 الخلي فاعل بات،) وبات الَخِليُّ وأنت لم َتْرُقد(أي تنتھي األمور، األمور فاعل تصیر، 

السماواُت ) خالدین فیھا ما دامت السماواُت واألرض(فاعل باتت لیلة، ) وباتت لھ لیلٌة(
أي دخل في الضحى، فاعل أضحى ضمیر ) نام الرجُل حتى أضحى(فاعل دامت، 

بمعنى ال یغادر، الجندي فاعل ) ال یبرُح الجنديُّ مكاَنھ(مستتر یعود على الرجل، 
 .بمعنى ال یتوقف، ھذا فاعل ینفك) البكاءال ینفكُّ ھذا الطفُل عن (یبرح، 

لیس : قسم ال یأتي إال ناقصا وال یجوز استعمالھ تاما وھو ثالثة أفعال: القسم الثاني
 .وما زال وما فتىء

 

 : جواز تقدیم خبر كان وأخواتھا أو معمولھ على اسمھا أو علیھا-7
بر وأنھ یجوز أحیانا أن  تقدم في المبتدأ والخبر أن األصل تقدم المبتدأ وتأخر الخ-1

یتقدم الخبر على المبتدأ، ویجب أحیانا، ویمتنع أحیانا، وھو كذلك مع كان وأخواتھا 
فاألصل أن یأتي االسم بعد كان أو إحدى أخواتھا ثم یأتي الخبر بعد االسم وقد یجوز 

 .تقدم الخبر على االسم وقد یجب وقد یمتنع
عالما خبر كان مقدم، محمٌد اسم كان مؤخر، ) كان عالما محمٌد: (مثال التقدیم الجائز

 .حقا خبر كان مقدم، نصُر اسم كان مؤخر) وكان حقا علینا نصُر المؤمنین(
في الدار متعلق بمحذوف خبر كان مقدم، ) كان في الدار صاحُبھا: (مثال التقدیم الواجب

يء في صاحبھا اسم كان مؤخر، وھو واجب التأخیر الشتمالھ على ضمیر یعود على ش
الخبر، ولو تأخر الخبر لعاد الضمیر على متأخر لفظا ورتبة وھو غیر جائز ومثل 

مع علي متعلق بمحذوف خبر یكون مقدم، وأخوه اسم ) ُأِحبُّ أن یكوَن مَع عليٍّ أخوه(
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في الكوب شبھ جملة متعلق بمحذوف خبر ) ما زال في الكوب ماٌء(یكون مؤخر، ومثل 
  مؤخر، وھو واجب التأخیر ألن المبتدأ نكرةما زال،  وماء اسم ما زال

 . والخبر شبھ جملة
ألن اسم كان محصور في ) إنما كان شوقي شاعرا: (مثال ما یمتنع تقدیم الخبر فیھ

) كان أخي رفیقي(ومثل ) وما كان صالُتھم عنَد البیِت إال ُمكاًء وَتْصِدَیًة(الخبر، ومثل 
 .یمتنع فیھ التقدیم لعدم ظھور اإلعراب

 : یتقدم الخبر على كان أو إحدى أخواتھا على ثالث حاالت-2
إذ ) عالما كان محمٌد( الحالة األولى یجوز فیھا تقدیم الخبر على كان وأخواتھا مثل -

 .لیس ھناك ما یوجب تقدم الخبر أو یمنعھ فھو جائز
ر من  الحالة الثانیة یجب فیھا تقدیم الخبر على كان أو إحدى أخواتھا إذا كان الخب-

كیف خبر ) كیف كان زیٌد؟(األسماء التي لھا الصدارة كأسماء االستفھام والشرط مثل 
أینما اسم شرط ) أینما تكْن یكِن الخیُر َمَعك(مقدم على كان وھو واجب التقدیم ومثل 

 .وھو ظرف متعلق بمحذوف خبر تكن مقدم واسم تكن ضمیر مستتر تقدیره أنت
دیم الخبر على كان أو إحدى أخواتھا، وذلك إذا كان الخبر الحالة الثالثة یمتنع فیھا تق

كان (جملة على أرجح األقوال أو كان االسم محصورا في الخبر مثال الخبر الجملة 
) كان ھشاٌم یكتُب(یمتنع تقدیم جملة عملھ عظیم على كان ومثل ) محمٌد عمُلُھ عظیٌم

ما كان محمٌد إال (فیھ االسم یمتنع تقدیم جملة یكتب على كان ومثال الخبر المحصور 
ما (یمتنع تقدیم الخبر رسوال على كان مثلما امتنع تقدیمھ على االسم فیما سبق ) رسوال

 ).كان شوقي إال شاعرا
 یجوز تقدیم معمول الخبر وحده على اسم كان وأخواتھا على رأي قلة من النحاة -3

كال خبر كان وھشام اسم كان طعاَمك مفعول بھ آلكال وآ) كان طعاَمك ھشاٌم آكال(مثل 
وقد تقدم المعمول على اسم كان، فإذا تقدم المعمول والخبر على االسم وكان المعمول 

 ).كان طعاَمك آكال ھشاٌم(قبل الخبر فقد أجازه كثیر من النحاة مثل 
كان (فإذا كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا فقد أجاز الجمیع تقدمھ على االسم مثل 

 ).كان فیك أحمُد راغبا(ومثل )  مقیماعندك محمٌد
أھؤالء إیاكم ( یجوز تقدیم معمول الخبر على كان وأخواتھا ما عدا لیس وما دام مثل -4

إیاكم مفعول بھ مقدم لیعبدون، ویعبدون جملة فعلیة في محل نصب خبر ) كانوا یعبدون
 .كانوا، وقد تقدم المعمول وھو إیاكم على كان

 ومثل ) فلیس سواًء عالٌم وجھوُل( اسمھا مثل على تقدم خبرھا وزوما دام یج  لیس-أ-5
 ).َلذَّاُتُھ بادِّكاِر الشیِب والَھَرِم   ال طیَب للعیِش ما دامت ُمنََّغصًة(

تقدم الخبر وھو سواء في المثال األول على االسم وھو عالم، وفي المثال الثاني تقدم 
 .الخبر وھو منغصة على االسم وھو لذاتھ

ال یجوز تقدم معمول الخبر على ما دام باالتفاق ألن ما المصدریة موصول حرفي  -ب
وال یتقدم معمول الصلة على الموصول، وكذلك ال یجوز أن یقع المعمول بین ما وبین 

 .دام ألنھ ال یجوز الفصل بین الموصول وصلتھ
امد مثل  ال یجوز تقدم معمول خبر لیس علیھا على أرجح األقوال ألن لیس فعل ج-ج

 .عسى وال یجوز تقدم معمولھ علیھ
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 إذا كان معمول لیس ظرفا أو جارا ومجرورا فإنھ یجوز تقدمھ علیھا ألنھ یتوسع في -د
أال یوَم یأتیھم لیس مصروفا (الظرف والجار والمجرور ما ال یتوسع في غیره مثل 

 . لیسیوَم ظرف متعلق بمصروفا الذي ھو خبر لیس وقد تقدم المعمول على) عنھم
 
 :تختص كان من بین سائر أخواتھا بأربعة أمور:  أحكام تخص كان وحدھا-8
 : جواز زیادتھا بحیث ال تحتاج إلى مرفوع وال إلى منصوب وشرط زیادتھا أمران-1
 . أن تكون بلفظ الماضي-أ

 أن تكون بین شیئین متالزمین لیسا جارا ومجرورا ومن ذلك زیادتھا بین المبتدأ -ب
قبل (، بین الموصوف والصفة مثل )الشمُس كانت مشرقٌة) (علي كان قائٌم(ل والخبر مث

 ومثل) اإلسالِم عاش الناُس في ظالٍم كان دامٍس
 ،)لھم ھناك بَسْعٍي كان مشكوِر   في غرف الجنِة العلیا التي وَجَبْت(

ن وبی) لم یوَجْد كان أفضُل من محمد صلى اهللا علیھ وسلم( وبین الفعل ومرفوعھ مثل 
 المعطوف والمعطوف علیھ مثل 

 ، بین ما)في الجاھلیِة كان واإلسالِم   في ُلجٍَّة َغَمَرْت أباك بحوُرھا(
 !).ما كان أصحَّ علَم من تقدم!) (ما كان أحسَن سعَیك( التعجبیة وفعل التعجب مثل 

 :ملحوظات
تالزمات فھي  زیادة كان بین ما وفعل التعجب قیاسیة أما زیادتھا بین بقیة الم:األولى

 .سماعیة یقتصر على ما ورد منھا
 : وردت زیادة كان شذوذا بین الجار والمجرور في قولھ:الثانیة

 على كان الُمَسوََّمِة الِعَراِب   سراُة َبِني أبي َبْكٍر َتساَمى
 لیس معنى زیادة كان أنھا ال تفید أي معنى مطلقا بل معناه أنھا لیست لإلسناد :الثالثة

وال تنصب، ولكنھا لھا معنى فھي تفید تقویة المعنى الذي ترد في سیاقھ فال ترفع 
 .وتوكیده

 جواز حذفھا مع بقاء اسمھا وخبرھا وتعویض ما عنھا وذلك بعد أن المصدریة في -2
أصلھ انطلقت ألن ) أما أنت ُمْنَطِلقا اْنَطَلْقُت(كل موضع أرید فیھ تعلیل فعل بفعل مثل 

والمجرور لالھتمام أو لالختصاص فصار ألن كنت منطلقا كنت منطلقا فقدم الجار 
انطلقت، ثم حذف حرف الجر اختصارا فصار أن كنت منطلقا انطلقت، ثم حذفت كان 

 اختصارا أیضا  فانفصل الضمیر فصار أن أنت منطلقا ثم عوضت ما عن
 كان فصار أن ما أنت منطلقا ثم أدغمت أن في ما فصار أما أنت منطلقا انطلقت 

عرابھ أما أن المصدریة المدغمة في ما الزائدة المعوض بھا عن كان المحذوفة، أنت وإ
اسم كان المحذوفة مبني على الفتح في محل رفع، منطلقا خبر كان المحذوفة منصوب 

أصلھ ) أما أنت ذا نفر(أصلھ ألن كنت برا فاقترب ومثلھ ) أما أنَت َبرا فاقترب(ومثلھ 
 .ألن كنت ذا نفر

 : حذفھا مع اسمھا وبقاء خبرھا ویأتي ذلك في موضعین جواز-3
المرء مقتوٌل بما َقَتَل بھ إن سیفا فسیٌف وإن ِخنَجرا (األول بعد إن الشرطیة مثل 

الناس َمْجِزیُّوَن (أي إن كان ما قتل بھ سیفا فالذي یقتل بھ سیف، ومثل ) فِخنَجٌر
لھم خیرا فجزاؤھم خیر، وإن أي إن كان عم) بأعمالھم إن خیرا فخیٌر وإن شرا فشُر

 .كان عملھم شرا فجزاؤھم شر
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أي ولو كان الملتمس خاتما ) التمس ولو خاتما من حدید(الثاني بعد لو الشرطیة مثل 
 )  جنوُدُه ضاق عنھا السھُل والجبُل ال یأمِن الدھَر ذو َبْغٍي ولو َمِلكا(من حدید، ومثل 

 .أي ولو كان الباغي ملكا
یجوز أن تحذف نون المضارع من كان بخمسة : مضارعھا جواز حذف نون -4

 :شروط
 .أن تكون مجزومة: الثاني   .أن تكون بلفظ المضارع: األول
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 .أال تكون متصلة بساكن: الرابع   .أال تكون موقوفا علیھا: الثالث
 .أال تكون متصلة بضمیر نصب: الخامس

 ) وإن تُك حسنًة یضاِعْفھا) (ولم أُك بغیا(مثال ذلك 
وأصل أُك أكوُن ) وبیَنُكُم المودُة واإلخاُء   َأَلْم أُك جاَرُكم ویكوَن بیني(

حذفت الضمة للجزم فصار أكون فالتقى ساكنان الواو والنون فحذفت الواو اللتقاء 
الساكنین فصار أكْن ثم حذفت النون تخفیفا فصار أُك وال تحذف النون عند الوقف فال 

لم یكِن (فیقال لم أكن، وال تحذف إذا كان بعدھا ساكن مثل یقال لم أْك بل تعاد النون 
فال یقال لم یُك بل تبقى النون وتحرك بالكسر اللتقاء ) الذین كفروا من أھل الكتاب

إن َیُكْنُھ فلن ُتَسلََّط علیھ، (الساكنین، وال تحذف إذا كان بعدھا ضمیر نصب متصل مثل 
 یقال إن یكھ ألنھا متصلة بالضمیر، والضمائر ترد فال) وإال َیُكْنُھ فال خیَر لك في قتِلھ

 .األشیاء إلى أصولھا
 

 : زیادة حرف الجر مع كان وبعض أخواتھا-9
قبل اسم كان أحیانا فیجره لفظا ویكون مرفوعا محال  مثل ) ِمن( یزاد حرف الجر -1
إلھ اسم كان مرفوع بضمة مقدرة منع من ظھورھا اشتغال ) وما كان معھ من إلھ(
أولیاء اسم ) ما كان لھم من دون اهللا من أولیاء(محل بحركة حرف الجر الزائد ومثل ال

 .كان مرفوع بضمة مقدرة منع من ظھورھا اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد
قبل خبر كان أحیانا فیكون مجرورا لفظا منصوًبا محال ) الباء( یزاد حرف الجر -2

ر كان منصوب بفتحة مقدرة منع من ظھورھا صادق خب) ما كان الشاھد بصادق(مثل 
 .اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد

قبل خبر لیس أحیانا فیكون الخبر مجرورا لفظا منصوبا ) الباء( یزاد حرف الجر -3
مسیطر خبر لیس منصوب بفتحة مقدرة منع من ) لست علیھم بمسیطر(محال مثل 

ومثلھ   )  ألیس الُصبُح بقریب(د، ومثلھ ظھورھا اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائ
 ).لیس على اهللا بُمْسَتْنَكٍر أن یجمَع العاَلَم في واحد(
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 تطبیق
)1( 

بین فیما یأتي اسم كان أو إحدى أخواتھا أو ما یعمل عملھا وخبرھا مع بیان إعراب 
 :االسم والخبر

 )وما كان اهللا معذبھم وھم یستغفرون (-1
 ) إال من رحم ربكوال یزالون مختلفین (-2
 )یا لیتني كنت معھم فأفوز فوزا عظیما (-3
 )لن نبرح علیھ عاكفین حتى یرجع إلینا موسى (-4
 )فلما أن جاء البشیر ألقاه على وجھھ فارتد بصیرا (-5
 )وما كنت تتلو من قبلھ من كتاب وال تخطھ بیمینك (-6
  أضحى التنائي بدیال من تدانینا-7
  كن حلیما ورؤوفا-8
 )قالوا یا موسى إنا لن ندخلھا أبدا ما داموا فیھا (-9

 على قومھ یستغن عنھ ویذمم    ومن یك ذا مال فیبخل بمالھ-10
  لیس من الفخر أن ترث المال-11
 )ما كان على النبي من حرج فیما فرض اهللا لھ (-12

)2( 
 :أكمل الجمل اآلتیة باسم أو خبر مناسب لكان أو إحدى أخواتھا

 .أن سیاسة الخصم قائمة على العدوان..…… صار-1
 ..…… قد یكون مع المستعجل-2
 .حتى تعوض ما فات..…… لیس لك إال-3
 .ینبض..…… لن نتخلى عن النضال ما دام فینا-4
 ..…… أصبح على الطالب-5
 ..…… لیس من وراء اهللا للمرء-6
 .العالم..…… كان العرب یوما-7
 .على رأیك..…… ال فائدة من الحدیث معك ما دمت-8
 .إن عشت خامل الذكر..…… لست-9

 .ھؤالء السفھاء..…… كان الواجب-10
)3( 

 :بین فیما یأتي ما ھو تام وما ھو ناقص من كان وأخواتھا
 . ثبت المجاھدون في مواقعھم فكان النصر-1
 )فأخذتھم الصیحة مصبحین (-2
 . ما كنت آمل منك ذلك-3
 )لن أبرح األرض حتى یأذن لي أبي (-4
 . العاجز یبیت على الجوع حتى یأتیھ الرزق-5
 . یمسي الرجل مؤمنا ویصبح كافرا-6
 )خالدین فیھا ما دامت السماوات واألرض (-7
 )ولو كنت فظا غلیظ القلب النفضوا من حولك (-8
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)4( 
 :ھات في جمل من عندك ما یأتي

 . كان وقد تقدم خبرھا علیھا-1
 . كان زائدة بین متالزمین-2
 . لخبر كان أو إحدى أخواتھا وقد تقدم علیھا معموال-3
 . كان وقد حذفت وعوض عنھا ما-4
 . كان وقد حذفت مع اسمھا-5
 . مضارع كان وال یجوز حذف نونھ-6

)5( 
 :أعرب ما یأتي

 )ما كان محمد أبا أحد من رجالكم (-1
 )ألیس اهللا بعزیز ذي انتقام (-2



  2003اْلُلَمُع اْلَبھیَّة  في قواعد اللغة العربیة          محمد محمود عوض اهللا            الطبعة الثانیة 
=============================================================== 

 145

 :ت وإنالحروف النافیة الناسخة ما وال وال: ثانیا
 تعمل عمل كان بشروط خاصة فترفع االسم وتنصب الخبر، ما وال والت وإن حروف نافیة -1

 .وھي مشبھة للیس في النفي والعمل
وإنما لم تكن ھذه الحروف من أخوات كان ما دامت تشبھ لیس في النفي والعمل 

الثاني األول أنھا حروف وأن كان وأخواتھا أفعال وھي األصل في العمل، و: لسببین
أنھا ال تعمل مطلقا بل تعمل بشروط، وبعضھا تعمل عند قبائل معینة من العرب وعند 
غیرھم ال تعمل، فھي عندھم تفید النفي فقط وال تختص بالجملة االسمیة بل تدخل على 
االسمیة والفعلیة، ولذلك لم تقو في العمل لتكون من أخوات كان واعتبرت قسما مستقال 

 .عنھا
 

 في لغة الحجازیین ولذلك تسمى ما الحجازیة، وال تعمل شیئا  عمل لیس تعملما -2
ولغة الحجازیین ھي . في لغة بني تمیم ولو استوفت الشروط وتسمى حینئذ ما التمیمیة

ما حرف نفي ناسخ مبني على السكون ال محل ) ما ھذا بشرا(األقوم وبھا جاء التنزیل 
كون في محل رفع، بشرا خبر ما منصوب لھ من اإلعراب، ھذا اسم ما مبني على الس

 :ولعملھا عند الحجازیین شروط منھا) ما ھن أمھاِتھم(بالفتحة، ومنھ 
 أن یتقدم اسمھا على خبرھا فإن تقدم الخبر على االسم لم تعمل وكان ما بعدھا مبتدأ -1

ما حرف نفي، مسيء خبر مقدم، من اسم موصول ) ما مسيٌء من َأْعَتَب(وخبرا مثل 
ظرفا (وتساھلوا في الخبر إذا كان شبھ جملة . أ مؤخر، جملة أعتب صلة الموصولمبتد

في الدار جار ) ما في الدار أحٌد(فأبقوا عملھا مع تقدمھ مثل ) أو جارا ومجرورا
ومجرور متعلق بمحذوف في محل نصب خبر ما مقدم، أحد اسم ما مؤخر مرفوع 

 .بالضمة
ومثل ) ما إن سمیٌر قائٌم(ت بعدھا بطل عملھا مثل  أال تأتي بعدھا إن الزائدة فإن أت-2
 ) وال َصریٌف ولكن أنتُم الَخَزُف   َبِني ُغداَنَة ما إن أنُتُم ذھُب (

 .ما حرف نفي، إن زائدة، أنتم مبتدأ، ذھب خبر
وما محمٌد إال ( أال یقترن خبرھا بإال، ویقال بعبارة أخرى أال ینتقض النفي بإال مثل -3

 ).ما أنا إال نذیٌر) (ما أنتم إال بشٌر مثُلنا(بتدأ، رسول خبر، ومثل محمد م) رسوٌل
ما ) ما طعاَمك عليٌّ آكٌل( أال یتقدم معمول خبرھا على اسمھا، فإن تقدم لم تعمل مثل -4

حرف نفي، طعامك مفعول بھ آلكل، علي مبتدأ، آكل خبر، وتساھلوا في معمول الخبر 
للشر جار ومجرور ) ما للشر أنت ساعیا( تقدمھ مثل إذا كان شبھ جملة فأبقوا عملھا مع

ما بي أنت ) (ما عندك عمٌرو مقیما(متعلق بساعیا، أنت اسم ما، ساعیا خبر ما، ومثل 
 )َمْعِنیا

 :ملحوظتان
 إذا جاء بعد خبر ما حرف عطف ومعطوف فإن كان حرف العطف بل أو لكن :األولى

أو لكن قاعٌد ویكون إعرابھ أنھ خبر ) اعٌدما محمد قائما بل ق(وجب رفع المعطوف مثل 
مبتدأ محذوف تقدیره ھو أي بل ھو قاعد أو لكن ھو قاعد، فإن كان حرف العطف غیر 

ما محمد (بل أو لكن لم یجب الرفع بل یجوز النصب وھو األرجح ویجوز الرفع مثل 
 .عدویجوز وال قاعٌد على أنھ خبر مبتدأ محذوف أي وال ھو قا) قائما وال قاعدا
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) و ما ذلك على اهللا بعزیز( تزاد الباء في خبر ما كما زیدت في خبر لیس مثل :الثانیة
ویكون ) وما ربك بظالم للعبید) (وما ربك بغافل عما یعملون) (و ما ھو بقول شاعر(

 .الخبر مجرورا لفظا منصوبا محال
 

میم ولعملھا  تعمل عمل لیس في لغة الحجازیین مثل ما وال تعمل في لغة بني ت ال-3
 :عند الحجازیین شروط منھا

ال حرف نفي ناسخ، أحد ) ال أحٌد أفضَل منك( أن یكون اسمھا وخبرھا نكرتین مثل -1
ال خیٌر ) (ال مھمٌل واجَبھ ناجحا(اسم ال مرفوع، أفضل خبر ال منصوب، ومثل 

 ).ضائعا
 . لم تعملفإن تقدم الخبر) ال مجتھٌد خائبا( أن یتقدم اسمھا على خبرھا مثل -2
ال حرف نفي، ) ال خیٌر إال مثمٌر( أال یقترن خبرھا بإال فإن اقترن بھا لم تعمل مثل -3

 .خیر مبتدأ، مثمر خبر
  أن یكون ذلك في الشعر مثل-4
 )وال َوَطٌر مما َقَضى اُهللا واِقیا  َتَعزَّ فال شيٌء على األرِض باقیا(

 .لجمیعوھذا الشرط أورده بعض النحاة، ولم یتفق علیھ ا
 حرف نفي یعمل عمل لیس عند جمھور النحاة وھناك من لم یعملھا ولو  الت-4

استوفت الشروط وھي ال النافیة زیدت علیھا تاء التأنیث المفتوحة وھي تعمل بشروط 
 :أبرزھا شرطان

 أن یكون اسمھا وخبرھا دالین على الزمان وغلب فیھما لفظ الحین، وجاء بلفظ -1
لقد فروا (، )ندم البغاُة والَت ساعَة َمْنَدِم(، )والَت حین مناص(ساعة أو أوان مثل 

 ).والَت أواَن ِفرار
والت حیَن ( أن یحذف أحد الجزأین االسم أو الخبر والغالب حذف االسم مثل -2

الت حرف نفي ناسخ مبني على الفتح ال محل لھ من اإلعراب حین خبر الت ) مناص
جرور بالكسرة، واسم الت محذوف تقدیره منصوب بالفتحة، مناص مضاف إلیھ م

 .الحین أي الت الحین حین مناص
 

 :حرف نفي یعمل عمل لیس عند بعض النحویین ولعملھا شروط منھا إن -5
 إن( أن یكون خبرھا نكرة أما اسمھا فیجوز أن یكون نكرة وأن یكون معرفة مثل -1

 )إِن الخیُر ضائعا(و)  خیٌر ضائعا
 )ولكن بأن ُیْبَغى علیھ َفُیْخَذال بانقضاِء حیاِتھإِن المرُء َمْیًتا (
) إن قائٌم رجٌل( أن یتقدم اسمھا على خبرھا فإن تقدم الخبر على االسم لم تعمل مثل -2

 .قائم خبر مقدم رجل مبتدأ مؤخر
أنت مبتدأ نذیر ) إن أنت إال نذیٌر( أال یقترن خبرھا بإال فإن اقترن بھا لم تعمل مثل -3

  جاءت إال بعد الخبر فإن ذلك ال یؤثر في عملھا مثلخبر، أما إن
 )إال على أضعِف المجانیِن  إْن ھو ُمْسَتْوِلیا على أحٍد (
إن عندك عمٌرو ( أال یتقدم معمول خبرھا على اسمھا إال إذا كان شبھ جملة مثل -4

 ).مقیما
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 تطبیق
)1( 

ملة وبین اسم العاملة وخبرھا استخرج مما یأتي الحروف النافیة الناسخة العاملة وغیر العا
 :وبین السبب في عدم عمل غیر العاملة

 )وما أنت بھادي العمي عن ضاللتھم (-2        . إن الحكم إال هللا-1
  ال الكذابون أخالئي وال الغشاشون أصدقائي-4      )فنادوا والت حین مناص (-3
 )لك كریمإن ھذا إال م (-6.     ما المسئول عنھا بأعلم من السائل-5
 . ال جھد ضائعا سدى-8     . اصف ألخیك والت أوان عتاب-7
 )وما ھو على الغیب بضنین (-10     )وما ھي إال ذكرى للبشر (-9

)2( 
 :أكمل الجمل اآلتیة بما یناسبھا من اسم أو خبر

 .…… ال ثمرة -2   …… اعتذر والت -1
 خائبة…… ما -4   …… ما شوارع المدینة -3
 .محترم……  ال -6    .صرامق……  إن -5
 .…… ما معروفك -8    …… ال عذر لك -7
 .محمودا……  إن -10  .عن اآلخرة……  ما الدنیا -9

)3( 
 :ھات ما یأتي في جمل من عندك

 . ما النافیة وقد دخلت الباء في خبرھا-1
 . إن النافیة الناسخة وقد عملت-2
 . ما النافیة وقد فقدت أحد شروط عملھا-3
 .نافیة الناسخة وقد عملت ال ال-4
 . إن النافیة ولم تعمل لفقد أحد شروط عملھا-5
 . الت وقد عملت-6
 . ال النافیة غیر العاملة لفقد أحد الشروط-7

)4( 
 :أعرب ما یأتي

 . اسكت فالت وقت مزاح- )وما اهللا یرید ظلما للعالمین (- )إن أنت إال نذیر (-



  2003اْلُلَمُع اْلَبھیَّة  في قواعد اللغة العربیة          محمد محمود عوض اهللا            الطبعة الثانیة 
=============================================================== 

 148

 :كاد وأخواتھا: ثالثا
تعمل عمل كان أي تدخل على الجملة االسمیة ا مجموعة أفعال ناسخة ناقصة  كاد وأخواتھ-1

فترفع االسم وتنصب الخبر، وھي تسمى كاد وأخواتھا، كما تسمى أفعال المقاربة من باب التغلیب 
 .ألنھا لیست كلھا أفعال مقاربة

 بصفات وإنما لم تكن ھذه األفعال ضمن كان وأخواتھا مع أنھا تعمل عملھا ألنھا تمتاز
وشروط خاصة حیث یجب أن یكون خبرھا جملة فعلیة فعلھا مضارع، كما أنھا تنقسم 

 .إلى مجموعات لكل مجموعة داللة محددة
 

 : تنقسم ھذه األفعال إلى ثالثة أقسام-2
 أفعال تدل على المقاربة أي تدل على قرب وقوع الخبر وتسمى أفعال المقاربة وھي -أ

أوشك (، )َكَرَب الماُء َیْجُمُد(، )كاد المطُر أن ینزل: (مثل. كاد، وكرب، وأوشك: ثالثة
كاد فعل ماض ناقص مبني على الفتح ال محل لھ من : ، وتعرب كما یلي)الفجُر یطُلُع

اإلعراب، المطر اسم كاد مرفوع بالضمة، أن حرف مصدري ونصب،ینزل فعل 
دیره ھو یعود مضارع منصوب بأن وعالمة نصبھ الفتحة، والفاعل ضمیر مستتر تق

 .على المطر، والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب خبر كاد
 أفعال تدل على الرجاء أي تدل على رجاء تحقق الخبر وتسمى أفعال الرجاء وھي -ب

، عسى فعل ماض )عسى الّضیُق أن ینَفِرج: (مثل. عسى، وحرى، واخلولق: ثالثة
ال محل لھ من اإلعراب، الضیق ناقص مبني على فتح مقدر منع من ظھوره التعذر 

اسم عسى مرفوع بالضمة، أن حرف مصدري ونصب، ینفرج فعل مضارع منصوب 
بأن وعالمة نصبھ الفتحة والفاعل ضمیر مستتر تقدیره ھو یعود على الضیق، والجملة 

اخلولق (، )َحَرى الغائُب أن یعود(من الفعل والفاعل في محل نصب خبر عسى، ومثل 
 ).الجوُّ أن یصفو

 أفعال تدل على الشروع أي تدل على الشروع في العمل الذي یدل علیھ الخبر -ج
شرع، وأنشأ، وأخذ، وطفق، وعلق، وجعل، : وتسمى أفعال الشروع وھي تسعة أفعال

أخذ (، )أنشأ العامُل ینسُِج الثوب(، )شرع ھشاٌم یقرأ: (وأمثلتھا. وأقبل، وھّب، وقام
جعل الموسرون (، )َعِلَق المسافُر یحدو(، ) یعدوَطِفَق السائُق(، )المطُر ینھمر

قام الصناُع (، )ھّب المصلحون یدعون للخیر(، )أقبل الجیُش یتحرك(، )یتصدقون
 ).یتنافسون في العمل

 
 خبر ھذه األفعال ال بد أن یكون جملة فعلیة فعلھا مضارع : خبر كاد وأخواتھا-3

 :تاليمقترن بأن أو مجرد منھا وذلك بحسب التفصیل ال
من بعد ما كاد یزیُغ ( فعل المقاربة كاد یكثر تجرده من أن ویقل اقترانھ بھا، مثال التجرد من أن -1

ما كدت أن أصلَي العصَر حتى (، مثال االقتران بأن )یكاد المریُب یقول خذوني) (قلوُب فریٍق منھم
 ).كادت الشمُس أن تغُرَب

یوشك ( ویقل مجیئھ مجردا منھا مثال االقتران بأن  فعل المقاربة أوشك یكثر اقتران خبره بأن-2
 مثال التجرد من أن). المریُض أن یبرأ

 )في بعض ِغرَّاِتِھ ُیواِفُقھا   یوشك من َفرَّ من َمِنیَِّتِھ  (
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 فعل المقاربة كرب یرى بعض النحاة وجوب تجرد خبره من أن وبعضھم یرى أنھ -3
َكَرَب القلُب من َجواُه (بھا مثال التجرد مثل كاد یكثر تجرده من أن ویقل اقترانھ 

 ).وقد َكَرَبْت أعناُقھا أن َتَقطَّعا(، ومثال االقتران بأن )یذوُب
 فعل الرجاء عسى یجب اقترانھ وال یأتي مجردا منھا إال في الشعر وذلك على رأي -4

ني عسى ربي أن یھدَی) (عسى رُبكم أن یرحَمكم(جمھور النحویین، مثال االقتران بأن 
 ، مثال التجرد من أن )سواء السبیل

 )یكون وراَءه فرٌج قریُب  عسى الكرُب الذي أمسیُت فیھ (
 .وبعض النحویین یرى أنھ یكثر اقتران خبر عسى بأن وأنھ یقل تجرده منھا

) حرى الغماُم أن ینقشع( فعال الرجاء حرى واخلولق یجب اقتران خبرھما بأن مثل -5
 ). یتوباخلولق المذنُب أن(ومثل 

 . أفعال الشروع جمیعھا یجب تجرد خبرھا من أن-6
 
  ھذه األفعال كما سبق أفعال ناقصة وھناك : جواز مجيء بعض ھذه األفعال تامة-4

ثالثة أفعال منھا یجوز أن ترد تامة فال یكون لھا اسم وال بد أن یكون بعدھا فعل 
 فاعال لھا وھذه األفعال مضارع ویكون المصدر المؤول من أن والفعل المضارع بعدھا

وعسى أن تكرھوا شیئا وھو خیر (مثال عسى التامة . عسى، واخلولق، وأوشك: ھي
عسى فعل ماض، أن حرف مصدري ونصب، ) لكم وعسى أن تحبوا شیئا وھو شر لكم

تكرھوا فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبھ حذف النون ألنھ من األفعال 
على السكون في محل رفع، والمصدر المؤول من أن الخمسة، واو الجماعة فاعل مبني 

 .والفعل المضارع في تأویل مصدر فاعل لعسى
 ).أوشك أن یأتَي الربیُع(ومثال أوشك ) اخلولق أن ُیثِمَر البستاُن(ومثال اخلولق 

 :ملحوظتان
فبعض النحویین یعتبر ) عسى أن یقوم محمٌد(إذا جاء بعد عسى اسم ظاھر مثل : األولى

عسى فعل ماض ناقص، اسمھا مؤخر : صة ویكون اإلعراب عندھم كما یليعسى ناق
وھو محمد مرفوع بالضمة، أن حرف مصدري ونصب، یقوم فعل مضارع منصوب 
بأن وعالمة نصبھ الفتحة، وفاعلھ ضمیر مستتر تقدیره ھو یعود على محمد وھو وإن 

ن والفعل في محل تأخر لفظا فرتبتھ التقدیم ألنھ اسم عسى، والمصدر المؤول من أ
عسى فعل ماض، : نصب خبر عسى، وبعضھم یعتبرھا تامة ویكون اإلعراب عندھم

أن یقوم حرف مصدري وفعل مضارع منصوب وھما في تأویل مصدر فاعل لعسى، 
 .ومحمد فاعل للفعل یقوم والتقدیر عسى قیام محمد وتكون على ھذا اإلعراب تامة

فالحجازیون ) الحق عسى أن ینتصر(ثل إذا جاء قبل عسى اسم ظاھر م: الثانیة
الحق مبتدأ، عسى فعل ماض، أن : یعتبرون عسى ھنا تامة ویكون اإلعراب على رأیھم

حرف مصدري ونصب، ینتصر فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبھ الفتحة، 
وفاعل ینتصر ضمیر مستتر تقدیره ھو یعود على الحق، وأن والفعل في تأویل مصدر 

لجملة الفعلیة من عسى وفاعلھا في محل رفع خبر المبتدأ الحق، فاعل لعسى، وا
وبنو تمیم یعتبرون عسى ناقصة ویكون اإلعراب على . والتقدیر الحق عسى انتصاره

الحق مبتدأ، عسى فعل ماض ناقص، اسمھ ضمیر مستتر تقدیره ھو یعود على : رأیھم
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ھ ضمیر مستتر الحق، أن ینتصر حرف مصدري ونصب وینتصر منصوب بأن، وفاعل
 .یعود على الحق، وأن والفعل في تأویل مصدر في محل نصب خبر عسى

 
تنقسم كاد وأخواتھا من حیث :  تقسیم كاد وأخواتھا من حیث التصرف والجمود-5

 :التصرف والجمود إلى ثالثة أقسام
 قسم یتصرف وقد اشتھر فیھ مجيء الماضي والمضارع وھو كاد وأوشك مثال كاد -أ

، )وإن كادوا لیفتنونك عن الذي أوحینا إلیك) (فذبحوھا وما كادوا یفعلون(ي في الماض
یكادون َیْسُطون بالذین یتلون ) (یكاد البرُق یخَطُف أبصاَرھم(مثال كاد في المضارع 

 ، مثال أوشك في الماضي )علیھم آیاِتنا
 )واإذا قیل ھاتوا أن َیَملُّوا ویمنع  ولو ُسِئَل الناُس التراَب ألوشكوا(

واستعمال المضارع في أوشك ) یوشك أن تتداعى علیكم األمم(ومثالھا في المضارع 
 وقد سمع مجيء اسم الفاعل من أوشك مثل . أكثر من استعمال الماضي

 )خالَف األنیِس ُوحوشا َیَبابا   فموشكٌة أرُضنا أن تعود(
وجعل مثل  قسم سمع نادرا مجيء المضارع منھ باإلضافة إلى الماضي وھو طفق -ب
حیَن یجعُل الخطیُب یتكلُم على ) (ما إن َیْطَفُق الطفُل یبكي حتى تسرَع إلیھ أمُّھ(

 ).الجالسین أن ینصتوا
 

 تطبیق
)1( 

 :استخرج مما یأتي كاد أو إحدى أخواتھا وبین اسم كل منھا وخبرھا
 )عسى اهللا أن یأتي بالفتح (-2  ).قال تاهللا إن كدت لتردین (-1
 . تكاد جھنم تمیز من الغیظ-4   .ر أن ینتھي أوشك النھا-3
 . حرى المثابر أن ینال مكافأتھ-6  . ھب الزراع یجنون المحصول-5
 . طفق األطباء یحثون على الوقایة-8 . كرب المخطئ یثوب إلى رشده-7
 . اخلولق الرخاء أن یستمر-10 . ذابت الثلوج فجعل الماء یجري-9
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)2( 
ل ناقصة من أخوات كاد بین كال منھا واذكر في حالة التمام فیما یلي أفعال تامة وأفعا

 :فاعل الفعل التام، وفي حالة النقصان اسم الفعل الناقص وخبره
 )عسى أن یبعثك ربك مقاما محمودا (-2     یكاد البناء یتم-1
 . العمر أوشك ینقضي-4   . اخلولق المجد أن ینجح-3
 . یزول عسى الظلم أن-6   . كاد المجرم یفلت-5
 . الغمام اخلولق أن ینقشع-8   . یوشك الكتاب أن یطبع-7
 . اخلولقت الحمى أن تفارق المریض-10   . الدرس عسى أن یسھل-9

)3( 
 :أدخل الفعل المناسب من أفعال المقاربة أو الرجاء أو الشروع على الجمل التالیة

 . الفالح یحصد القمح-2    . الزھر یذبل-1
 . الظالم أن یندم-4   .ى نفسھ الجاھل یسيء إل-3
 . علي یدعو إلى الخیر-6  . الداء یقضي على المریض-5
 . الزرع ییبس من العطش-8    . الرجالن یقتتالن-7
 . الزاد ینفد-10   . الشیخ أن یدعوني-9

)4( 
ھات في جمل من عندك فعال من أفعال المقاربة وفعال من أفعال الرجاء وفعال من 

 .أفعال الشروع
)5( 

األفعال التالیة قد تأتي ناقصة وتكون من أخوات كاد وقد تأتي تامة مع اختالف معناھا 
 .ھات كال منھا في جملتین تكون في إحداھما تامة وفي الثانیة ناقصة. وسیاقھا

 .أخذ، قام، أنشأ، ھّب
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 :إن وأخواتھا: رابعا
، وتعمل ھذه  ھي إن وأن وكأن ولكن ولیت ولعل إن وأخواتھا حروف ستة ناسخة-1

إن (الحروف عكس عمل كان وأخواتھا فتدخل على الجملة االسمیة فتنصب االسم وترفع الخبر مثل 
 ).األمَر واضٌح

وإنما عملت ھذه الحروف ألنھا أشبھت األفعال في أنھا تدل على معان فكان لھا عمل 
 .كاألفعال

 

 : معاني ھذه الحروف-2
، ویكون توكید الكالم لمن ھو منكر أو )فوٌر رحیٌمإن اَهللا غ( إن معناھا التوكید مثل -1

 .لمن ھو متجاھل أو غیر مكترث فینزل منزلة المنكر فیؤكد لھ الكالم
  أن معناھا التوكید مثل إن ولكنھا ال بد أن یسبقھا كالم مثل أعجبني أو یسرني أو-2

ومثل ) أعلم أن اَهللا على كل شيء قدیٌر(مثل .  علمت أو أرى أو أخبرت أو أبلغت
 ).یسرني أنك مجتھٌد(
 ).كأن محمدا كاتٌب(أو الظن مثل ) كأن المقاتَل أسٌد( كأن معناھا التشبیھ مثل -3
  لكّن معناھا االستدراك وال بد أن یسبقھا كالم فتعقب لكّن برفع ما یتوھم ثبوتھ أو-4

 : نفیھ أو بما یناقضھ أو بما یفید ضده مثل
 . توھم ثبوت الصالح لھلرفع   .الرجل عالٌم لكنھ فاسٌق

 .لرفع توھم نفي الكرم عنھ   .لیس علٌي شجاعا لكنھ كریٌم
 ).لبیان نقیض ما قبلھا(لنقض ما قبلھا   .لیس ھذا بساكٍن لكنھ متحرٌك
 .لبیان ضد ما قبلھا   .لیس ھذا بأسوَد لكنھ أبیُض

 لیت الشباَب أال( لیت معناھا التمني وھو طلب ما ال طمع فیھ إما ألنھ مستحیل مثل -5
فعودة الشباب لمن ذھبت قوتھ مستحیلة عادة، وإما ألنھ یتعسر تحقیقھ أو ) یعود یوما

فھذا ممكن الحصول ولكن ) لیت لي قنطارا من ذھب(یصعب حصولھ كقول الفقیر 
 .حصولھ متعسر
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) لعل اهللا یرحُمني( لعل معناھا الترجي وھو طلب المحبوب المستقرب حصولھ مثل -6
فقوال لھ قوال (أو التعلیل مثل ) لعل زیدا ھاِلٌك(د اإلشفاق وھو توقع المكروه مثل وقد تفی

 ).لینا لعلھ یتذكر أو یخشى
 

 ال یجوز تقدم خبر إن على : امتناع تقدم خبر إن وأخواتھا على اسمھا أو علیھا-3
اسمھا كما جاز مع كان وأخواتھا، وذلك ألن األفعال أمكن في العمل من الحروف، 

انت أحمل ألن یتصرف في معمولھا، ویستثنى من ذلك ما إذا كان الخبر ظرفا أو فك
جارا ومجرورا فإنھ یجوز فیھما أن یتوسط الخبر بین العامل وبین االسم ألنھم 

إن مع (یتوسعون في الظروف والمجرورات ما ال یتوسعون في غیرھما، مثال ذلك 
إن في ذلك آلیًة لقوم ) (ا أنكاال وجحیماإن لدین) (إن في ذلك َلِعبرًة) (العسِر ُیسرا

 ).یسمعون
أما تقدم الخبر على إن نفسھا أو إحدى أخواتھا فإنھ ممتنع من باب أولى ألنھ إذا لم یجز 
تقدیمھ على االسم وھو أسھل فإنھ ال یجوز تقدیمھ على العامل نفسھ، وكذلك ال یجوز 

 ولو كان ظرفا أو جارا تقدیم معمول الخبر على إن وأخواتھا في جمیع حاالتھ
ومجرورا؛ ألنھ ال یلزم من تجویز تقدیم الخبر شبھ الجملة على االسم جواز تقدیمھ 

 .على العامل
 :ملحوظة

ومثل ) في الدار صاحُبھا(ھناك جمل یكون تقدم الخبر فیھا واجبا قبل دخول إن مثل 
 یعود على شيء حیث إن المبتدأ في الجملة األولى مشتمل على ضمیر) في الدار رجٌل(

في الخبر فیجب تقدیم الخبر حتى ال یعود الضمیر على متأخر لفظا ورتبة، وفي الجملة 
الثانیة المبتدأ نكرة ال مسوغ لالبتداء بھا إال تقدم الخبر وھو شبھ جملة، وفي ھاتین 

 إن(الحالتین أیضا یكون تقدم الخبر على االسم بعد دخول إن واجبا فیقال 
 ).إن في الدار رجال(و) ھا في الدار صاحَب

 

 إذا اقترنت ما الحرفیة : اقتران ما الحرفیة الزائدة بإن وأخواتھا یبطل عملھا-4
الزائدة بإن وأخواتھا أبطلت عملھا ولم تعد مختصة بالجملة االسمیة وذلك ألن ھذه 
األدوات قد أعملت الختصاصھا بالجملة االسمیة، ودخول ما علیھا یزیل ھذا 

مثال دخولھا على الجملة االسمیة . یھیئھا للدخول على الجمل الفعلیةاالختصاص و
تعرب ھكذا إن حرف توكید ونصب مكفوف عن العمل القترانھ بما ) إنما اُهللا إلٌھ واحٌد(

الزائدة، ما حرف زائد كفت إن عن العمل ال محل لھ من اإلعراب، ویمكن أن یقال 
 اهللا مبتدأ مرفوع بالضمة، إلھ ) مكفوفةما كافة وإن (اختصارا إنما كافة ومكفوفة 

إنما یخشى اَهللا (خبر، واحد خبر ثان أو صفة للخبر ومثال دخولھا على الجملة الفعلیة 
قل إنما أنا بشٌر مثُلكم یوَحى إليَّ أنما إلُھكم (ومن األمثلة مع غیر إن ) من عباده العلماُء

 ) ولكنما أسعى لمجد ُمؤَّثٍَّل  ()كأنما ُیساقون إلى الموت وھم ینظرون) (إلٌھ واحٌد
 ).اجتھد لعلما أحرزَت النجاح(

ویستثنى الحرف لیت فإنھ یجوز أن تبطل ما عملھ وأن تبقیھ عامال وإبقاء عمل لیت مع 
یروى بنصب الحمام ) أال لیتما ھذا الحمامَُ لنا(ما أكثر ورودا من إھمالھا وأرجح مثل 
محل لھ من اإلعراب، لیت من أخوات إن، ما ورفعھ، واإلعراب أال حرف استفتاح ال 
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زائدة، ھذا اسم لیت مبني على السكون في محل نصب، الحمام بدل من ھذا منصوب، 
 لنا جار ومجرور متعلق بمحذوف في محل رفع خبر لیت، وھذا اإلعراب

أال حرف استفتاح، : على أنھا عاملة، وعلى أنھا غیر عاملة یكون اإلعراب كما یلي
 .ة ومكفوفة، ھذا مبتدأ، الحمام بدل، لنا خبر المبتدألیتما كاف

وال بد من التنبھ إلى أن ما الزائدة ھي التي تبطل عمل إن وأخواتھا، أما ما الموصولة 
واإلعراب ) إنما صنعوا كیُد ساحٍر(وما المصدریة فال تبطل عملھا مثال ما الموصولة 

ي على السكون في محل إن حرف توكید ونصب، ما اسم موصول بمعنى الذي مبن
نصب اسم إن، صنعوا فعل ماض وواو الجماعة فاعل، والجملة من الفعل والفاعل 

 صلة الموصول ال محل لھا من اإلعراب، كید خبر إن مرفوع، ساحر 
إن ما فعلت (ومثال ما المصدریة . والتقدیر إن الذي صنعوا كید ساحر. مضاف إلیھ

دري فعلت فعل ماض وتاء المخاطب إن حرف توكید ونصب ما حرف مص) حسٌن
فاعلھ والمصدر المؤول من ما والفعل في محل نصب اسم إن، حسن خبر إن والتقدیر 

 .إن فعلك حسن
النون المشددة في ھذه الحروف :  تخفیف النون المشددة في إّن وأّن وكأّن ولكّن-5

ة، وقد عرفت األربعة كما ھو معلوم مكونة من نونین، األولى ساكنة والثانیة متحرك
اللغة العربیة تخفیف ھذه الحروف بحذف النون المتحركة وتكون أحكام ھذه الحروف 

 :بعد تخفیفھا على النحو التالي
إْن محمدا ( إذا خففت إّن یجوز إبقاء عملھا ویجوز إھمالھ واألرجح اإلھمال مثال إبقاء عملھا -1

. سمھا منصوب، كریم خبرھا مرفوعإن مخففة من الثقیلة حرف توكید ونصب، محمدا ا) كریٌم
إن مخففة من الثقیلة ال عمل لھا أو ملغاة، كل مبتدأ، ) إْن كلُّ نفٍس َلّما علیھا حافظ(ومثال إھمالھا 

نفس مضاف إلیھ، لما أداة نفي، علیھا خبر مقدم لحافظ، حافظ مبتدأ مؤخر، وجملة علیھا حافظ خبر 
إْن كلُّ من في السموات واألرض إال آتي ) (نا محضرونوإن كٌل لما جمیٌع لدی(المبتدأ كل، ومثل 

 ). الرحمِن عبدا
وإذا أھملت إن المخففة وجب أن تدخل على خبرھا الم تسمى الالم الفارقة ألنھا تفرق 

 .بین إن المخففة من الثقیلة وإن النافیة التي تعمل عمل لیس
 :ملحوظتان

ال تلتبس في ھذه الحالة بإْن النافیة ألن  إذا أعملت إْن فال تلزمھا الالم ألنھا :األولى
 .النافیة ال تنصب االسم وترفع الخبر

  إذا أھملت وظھر المعنى المقصود ال تلزم الالم مثل:الثانیة
 )وإْن مالٌك كانت ِكراَم المعادِن  ونحُن أباُة الضَِّیِم من آِل ماِلٍك(

المعادن الكریمة ولیس نفي فإن المعنى في مقام المدح والفخر ھو إثبات أن مالكا من 
ذلك فھي ال تلتبس بإن النافیة ولذلك فھي غیر الزمة، یجوز حذفھا كما ھي روایة 

 .البیت، ویجوز أن یقال وإن مالك لكانت كرام المعادن
وإذا خففت إن وأھملت ودخلت على جملة فعلیة فال یلیھا من األفعال إال األفعال 

وإْن كانت ( وكاد وأخواتھا وظن وأخواتھا مثل الناسخة لالبتداء مثل كان وأخواتھا
وإْن نظنُّك ) (وإْن یكاُد الذین كفروا َلُیْزِلُقونَك بأبصارھم) (لكبیرًة إال على الذین ھدى اهللا

وقد سمع مجيء غیر الفعل الناسخ بعدھا ) وإْن وجدنا أكثَرھم لفاسقین) (َلِمَن الكاذبین
 ومثل) َلِھَیْھإْن یزیُنك َلنفُسك وإْن َیشیُنك (مثل 

 ) َحلَّْت علیَك عقوبُة الُمَتَعمِِّد   ُشلَّْت یمیُنك إْن قتلَت َلمسلما(
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 .ورجح الجمھور أال یقاس على ھذین المثالین وأن یقتصر فیھما على السماع
2 
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أن یكون ضمیرا ال :  إذا خففت أّن بقي عملھا ولكن یجب في اسمھا ثالثة أمور-
) أوقن أِن الصبُر مفتاُح الفرج(أن، وأن یكون محذوفا مثل ظاھرا، وأن یكون بمعنى الش

أوقن فعل مضارع مرفوع، الفاعل ضمیر مستتر تقدیره أنا، أن حرف توكید ونصب 
وھي مخففة من الثقیلة مبني على السكون ال محل لھ من اإلعراب، وحرك بالكسر 

 أنھ، الصبر اللتقاء الساكنین، اسمھا ضمیر الشأن محذوف في محل نصب والتقدیر
مبتدأ مرفوع مفتاح خبر المبتدأ مرفوع، الفرج مضاف إلیھ، والجملة من المبتدأ والخبر 

 .في محل رفع خبر أْن
ویجب في خبرھا أن یكون جملة ال مفردا وقد تحتاج الجملة إلى فاصل یفصلھا من أن 

 :وقد ال تحتاج إلى فاصل وذلك بحسب التفصیل اآلتي
وآخُر دعواھم أِن الحمُد هللا ربِّ (اسمیة لم تحتج إلى فاصل مثل  إذا كان الخبر جملة -أ

وُنوُدوا أن ِتْلُكُم الجنُة ُأوِرثُتموھا (التقدیر أنھ الحمد هللا أي األمر والشأن ومثل ) العالمین
وقد حذف اسم أْن وولیتھا . التقدیر أنھ أي الشأن تلكم الجنة أورثتموھا) بما كنتم تعملون
وھذا في الجملة المثبتة أما إذا كانت الجملة منفیة فإن حرف . ال فاصلالجملة االسمیة ب

 ).وأْن ال إلھ إال ھو(النفي یلي أْن مثل 
وأْن لیس لإلنسان ( إذا كان الخبر جملة فعلیة فعلھا جامد لم تحتج إلى فاصل مثل -ب

تقدیر ال) وأْن عسى أن یكون قد اقترب أجُلھم(التقدیر وأنھ لیس، ومثل ) إال ما سعى
 .وأنھ عسى

نادى ( إذا كان الخبر جملة فعلیة فعلھا متصرف وھو دعاء لم تحتج إلى فاصل مثل -ج
 . التقدیر أنھ نصر اهللا جیشھم) المسلمون أْن َنَصَر اُهللا جیَشھم

 إذا كان الخبر جملة فعلیة فعلھا متصرف وھو غیر دعاء فإنھ یجب أن یفصل من أن -د
 :بفاصل وھو أحد أربعة

 )لیعلَم أْن قد َأْبَلغوا) (ونعلَم أْن قد صدقَتنا(د مثل  ق-1
 )علم أْن سیكوُن منكم مرضى( حرف التنفیس وھو السین مثل -2
 .أنھ ال یرجع) أفال یرون أال یرجُع إلیھم قوال( حرف النفي ال مثل -3

 ).أیحَسُب اإلنساُن أْن لن نجمَع عظاَمھ( لن مثل 
 ).دأیحَسُب أْن لم یره أح( لم مثل 
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 )وأْن لو استقاموا على الطریقة ألسقیناھم ماًء َغَدقا( لو مثل -4
 :ملحوظتان

 جاء خبر أن المخففة جملة فعلیة فعلھا متصرف غیر دعاء ولم یفصل من أن :األولى
 وذلك في الشعر للضرورة مثل 

 .ؤملونالتقدیر أنھ ی) قبَل أن ُیْسألوا بأعظِم ُسْؤِل  علموا أْن ُیَؤمَُّلوَن فجادوا(
 جاء اسم أن المخففة ضمیرا بارزا غیر ضمیر شأن وجاء خبرھا مفردا وذلك :الثانیة

 في الشعر للضرورة أیضا مثل 
 )وأْنك ھناك تكون الثِّماال  بأْنك ربیٌع وغیٌث َمریٌع(
 إذا خففت كأّن بقي عملھا ویغلب في اسمھا أن یكون ضمیر شأن محذوفا وقد یرد -3

 غیر ضمیر شأن مثل اسمھا مذكورا ویكون 
 )كأْن ظبیًةٌ  َتْعُطو إلي وارِق السََّلم  ویوما ُتوافینا بوجٍھ ُمَقسَِّم(

 یروى بنصب ظبیة فتكون اسم كأْن وجملة تعطو صفة لظبیة والخبر محذوف تقدیره 
كأْن ظبیة عاطیة ھذه  المرأة، ویروى برفع ظبیة على أنھا خبر كأْن واسمھا ضمیر 

 .ظبیة) أي الشأن(دیر كأنھ الشأن محذوف والتق
ویغلب في خبرھا أن یكون جملة وقد جاء مفردا وذلك كالمثال السابق على روایة رفع 

 :ومثل. ظبیة على أنھا الخبر
 ) كأْن ثدییھ ُحقَّاِن  وصدٍر مشرِق النَّحِر (

ورد بنصب ثدییھ على أنھا اسم كأن وھو اسم ظاھر، وحقان خبر، وورد ھذا البیت 
وعلى ھذه الروایة اسم كأن ضمیر الشأن وثدیاه مبتدأ ) كأْن ثدیاه حقان(یین برفع الثد

 .وحقان خبر والجملة االسمیة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر كأن
إذا كان خبر كأْن المخففة مفردا فال یحتاج إلى فاصل یفصلھ من كأْن وكذلك إذا كان 

ن جملة فعلیة فإنھ یحتاج لفاصل أما إذا كا. جملة اسمیة فال یحتاج لفاصل أیضا
 والفاصل قد یكون الحرف قد مثل 

 )َلّما َتُزْل برحاِلنا وكأْن قِد   َأِزَف التََّرحُُّل غیَر أّن ِركاَبنا(
) كأْن لم تغَن باألمس(وقد یكون لم مثل ) كأْن قد طلع الفجر(أي وكأن قد زالت ومثل 

 )أنیٌس ولم َیْسُمْر بمكَة ساِمُر  كأْن لم یكن بیَن الَحجوِن إلى الصفا( ومثل
وإنما وجب الفصل في ھذه الحالة بقد في اإلثبات ولم في النفي لیظھر الفرق بین كأْن 
ھذه الدالة على التشبیھ والمخففة من المشددة وبین كأْن التي ھي مركبة من الكاف 

 كأن حرف الجر ومن أن المصدریة التي تنصب المضارع فوجود قد أو لم یدل على أن
 .التي سبقت أیا منھما ھي المخففة من الثقیلة وھي من أخوات إن

 إذا خففت لكّن أھمل عملھا وزال اختصاصھا بالجملة االسمیة فیجوز أن یلیھا جملة -4
وتعرب ) لكِن الراسخون في العلم منھم والمؤمنون یؤمنون بما ُأنِزل إلیك(اسمیة مثل 

 ال عمل لھا حرف مبني على السكون ال محل لھ لكْن مخففة من لكّن المشددة: كما یلي
من اإلعراب، وُحرك بالكسر اللتقاء الساكنین، الراسخون مبتدأ مرفوع بالواو ألنھ جمع 
مذكر سالم، في العلم منھم جار ومجرور متعلق بالراسخون، والمؤمنون معطوف على 

دأ، ویجوز أن الراسخون، یؤمنون جملة فعلیة من فعل وفاعل في محل رفع خبر المبت
لكْن مخففة من لكّن ال ) وما ظلمھم اهللا ولكْن أنفَسھم یظلمون(یلیھا جملة فعلیة مثل 
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عمل لھا، أنفسھم مفعول بھ مقدم للفعل یظلمون، یظلمون فعل مضارع مرفوع بالنون 
 .والواو فاعل

 

 إن وأن حرفان یفیدان التوكید ویعمالن النصب في : كسر ھمزة إن وفتحھا-6
والرفع في الخبر، والفرق بینھما أن األولى مكسورة الھمزة والثانیة مفتوحتھا االسم 

 وجوب الكسر، ووجوب الفتح، وجواز: وللھمزة من حیث الكسر والفتح ثالث حاالت
 : الكسر والفتح وتفصیل ذلك كما یلي

 تكسر ھمزة إن وجوبا في مواضع كثیرة وكلھا تعود إلى مقیاس واحد وھو أن تكون -أ
 :أول جملتھا وأال یصح سبك مصدر منھا ومن معمولیھا ومن ذلك المواضع التالیةفي 

ویدخل ) إنا أنزلناه في لیلة القدر) (إنا أعطیناك الكوثر( أن تقع في ابتداء الجملة مثل -1
أال إن أولیاء (ومثل ) أال إنھم ھم السفھاء(في ھذا ما إذا وقعت بعد أال االستفتاحیة مثل 

 .ألنھا في أول الجملة المبتدأ بھا) علیھم وال ھم یحزنوناهللا ال خوٌف 
 ).قال إني عبد اهللا( أن تقع محكیة مثل -2
یس (، )حم والكتاِب المبین إنا أنزلناه في لیلٍة مباركٍة( أن تقع في جواب القسم مثل -3

َلقوُل فال أقسم بما تبصرون وما ال تبصرون إنھ (، )والقرآِن الحكیِم إنك َلِمَن المرَسلین
 ).واهللا إنك لصدیقي(، )رسوٍل كریٍم

جاء الذي إنھ (، )وآتیناه من الكنوز ما إن مفاِتَحُھ( أن تقع في أول جملة الصلة مثل -4
 ).مجتھد

كما أخرجك ربك من بیتك بالحق وإن فریقا من ( أن تقع في أول جملة الحال مثل -5
 ).زرُتھ وإني ذو أمل(ومثل ) المؤمنین َلكارھون

 ).جاء ضیٌف إنھ صدیقي( تقع في أول جملة الصفة مثل  أن-6
اتجھ إلى اهللا ( أن تقع بعد حیث وإذ ألنھما ظرفان مالزمان لإلضافة إلى الجمل مثل -7

 ).دافع عن وطنك إذ إن الدفاَع عنھ واجٌب مقدٌس(ومثل ) بدعائك حیُث إنھ سمیُع الدعاء
ة في خبر إن، وسمیت معلقة ألنھا تاتي  أن تقع قبل الالم المعلِّقة وھي الالم الواقع-8

 بعد فعل من أفعال القلوب وھي أفعال تنصب مفعولین فتعلقھا عن العمل أي ال تجعل
) واُهللا یشھد إن المنافقین لكاذبون) (واُهللا یعلُم إنك َلَرسوُلھ( الفعل ینصب المفعولین مثل 

 ).علمُت إن علیا َلمجتھد(ومثل 
 ).حاتٌم إنھ كریٌم) (عمٌرو إنھ مجٌد(اسم ذات مثل  أن تقع في جملة خبر عن -9
 تفتح ھمزة أن وجوبا إذا قدرت ھي وما دخلت علیھ من اسمھا وخبرھا بمصدر -ب

 :وذلك في المواضع التالیة
أي یسعدني توفیقك، ویؤخذ ) ُیسِعدِني أنك ُمَوفٌَّق( أن یكون المصدر فاعال مثل -1

 .مضافا إلیھالمصدر المؤول من الخبر ویجعل االسم 
 تقدیر ) قل أوحي إلي أنھ استمع نفٌر من الِجنِّ( أن یكون المصدر نائب فاعل مثل -2

 .المصدر استماع نفر من الجن
 .تقدیر المصدر علمت جدك) علمُت أنك مجٌد( أن یكون المصدر مفعوال بھ مثل -3
نجاح التقدیر فرحت ب) فرحُت بأن محمدا ناجح( أن یكون المصدر مجرورا مثل -4

 .محمد
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التقدیر من صفاتھ ) من صفاِتھ أنھ یساعُد المحتاَج( أن یكون المصدر مبتدأ مثل -5
 .مساعدة المحتاج

التقدیر الثابت فعلھ ) الثابُت أنھ فعل ذلك( أن یكون المصدر خبرا عن اسم معنى مثل -6
 .ذلك

التقدیر كثرة ) سیانُتعجُبني أخالُقھ إال أنھ كثیُر النِّ( أن یكون المصدر مستثنى مثل -7
 .نسیانھ
 : یجوز كسر ھمزة إن وفتحھا في المواضع التالیة-ج
یجوز كسر ) محمدا قائٌم) أو إّن(خرجُت فإذا أّن ( إذا وقعت بعد إذا الفجائیة مثل -1

ھمزة إن ویجوز فتحھا فالكسر على اعتبار أنھا في بدایة جملة والتقدیر فإذا محمد قائم، 
ھا مقدرة مع اسمھا وخبرھا بمصدر مبتدأ وخبره محذوف والتقدیر والفتح على اعتبار أن

فإذا قیام محمد موجود أو خبره إذا الفجائیة على اعتبار أنھا اسم والتقدیر فإذا قیام محمد 
 .أي ففي الحضرة قیام محمد

یجوز ) َمن یدرْس فإنھ ناجح( إذا وقعت بعد الفاء التي تأتي في جواب الشرط مثل -2
 فإنھ ناجح وتكون في بدایة جملة جواب الشرط، ویجوز فیھا الفتح فأنھ ناجح فیھا الكسر

 ویكون المصدر المؤول من أن ومعمولیھا مبتدأ خبره محذوف والتقدیر فنجاحھ
كتب ربكم (وقد قرئ قولھ تعالى .  ثابت أو خبرا لمبتدأ محذوف والتقدیر فالثابت نجاحھ

  بجھالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنھعلى نفسھ الرحمَة أنھ من عمل منكم سوءا
بفتح فأنھ غفور رحیم وبكسرھا فإنھ غفور رحیم، وھي بالكسر في بدایة )  غفور رحیم

جملة جواب الشرط، وبالفتح على جعل أن ومعمولیھا مصدرا لمبتدأ خبره محذوف 
 .انوالتقدیر فالغفران جزاؤه أو على جعلھا خبرا لمبتدأ محذوف والتقدیر فجزاؤه الغفر

یجوز فیھا ) حلفُت أن زیدا قائٌم( إذا وقعت جواب قسم ولیس في خبرھا الالم مثل -3
الكسر والفتح، فالكسر على اعتبار أنھا في بدایة جملة جواب القسم، والفتح على اعتبار 
أنھا مع اسمھا وخبرھا تؤول بمصدر مجرور بحرف جر محذوف والتقدیر حلفت على 

 .قیام زید
خیُر القوِل (مبتدأ ھو في المعنى قول، وخبر إن قول والقائل واحد مثل  أن تقع بعد -4

یجوز أن تكسر ھمزة إن وتكون بذلك واقعة في أول جملة الخبر ویكون ) إني أحَمُد اَهللا
اإلعراب خیر القول مبتدأ ومضاف إلیھ، وإني أحمد اهللا إن حرف توكید ونصب ویاء 

عل ضمیر مستتر تقدیره أنا، واهللا منصوب المتكلم اسم إن وأحمد فعل مضارع والفا
. على التعظیم، وجملة أحمد اهللا خبر إن، وجملة إني أحمد اهللا خبر المبتدأ خیر القول

ویجوز أن تفتح ھمزة أن . وال تحتاج ھذه الجملة إلى رابط ألنھا نفس المبتدأ في المعنى
القول ویكون وتكون ھي وما دخلت علیھ في تأویل مصدر خبر المبتدأ وھو خیر 

 .التقدیر خیر القول حمد اهللا
 

 یجوز دخول الالم بعد إن المكسورة على واحد مما : دخول الالم بعد إن المكسورة-7
سیأتي، وتسمى ھذه الالم الالم المزحَلقة، وھي في األصل الم االبتداء التي تأتي في 

 ول الكالم ألنصدر الجملة االسمیة لتقویة المعنى وتوكیده وحقھا أن تدخل على أ
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 لھا صدر الكالم، ولكن لما كانت ھي للتأكید وإن للتأكید كرھوا الجمع بین حرفین 
بمعنى واحد فأخروا الالم إلى المتأخر عن إن ولذلك سمیت المزحلقة ومن أحكام 

 :دخولھا على ما بعد إن ما یلي
 . تدخل ھذه الالم بعد إن فقط وال تدخل بعد غیرھا من أخواتھا-1
إن من البیان ) (إن في ذلك َلعبرًة(خل على اسم إن المتأخر عن الخبر مثل  تد-2

 ).َلسحرا
 : تدخل على خبر إن في الحاالت التالیة-3
ربك اسم إن، لذو الالم ھي الالم المزحلقة ) إن ربك َلذو مغفرة( إذا كان مفردا مثل -أ

إن (إلیھ ومثل ال محل لھا من اإلعراب، ذو خبر إن مرفوع بالواو، مغفرة مضاف 
 ).محمدا َلكریم

محمدا اسم إن لخلقھ الالم ھي ) إن محمدا َلُخُلُقُھ كریٌم( إذا كان جملة اسمیة مثل -ب
الالم المزحلقة، خلقھ مبتدأ، كریم خبر المبتدأ، الجملة االسمیة من المبتدأ وخبره خبر 

 .إن
 ).البیتإن علیا َلفي ) (إن الكتاَب َلعنَدك( إذا كان شبھ جملة مثل -ج
وإنك لتھدي إلى ( إذا كان جملة فعلیة فعلھا مضارع لم تقترن بھ السین أو سوف مثل -د

 ).إن ھشاما لسوف یسافر(وقیل إنھا تدخل مع سوف مثل ) صراط مستقیم
 ).إن َعْمًرا لقد قام( إذا كان جملة فعلیة فعلھا ماض متصرف مقترن بقد -ھـ
إن محمودا َلِنْعَم ( على رأي بعض النحاة مثل  إذا كان جملة فعلیة فعلھا ماض جامد-و

 ).الرجل
ھذا اسم إن، لھو الالم ) إن ھذا َلُھَو القَصص الحقُّ( تدخل على ضمیر الفصل مثل -4

ھي الالم المزحلقة، ھو ضمیر فصل ال محل لھ من اإلعراب، القصص خبر إن، الحق 
 فصل بین ویسمى الضمیر ھو ضمیر فصل ألنھ ی. خبر ثان أو صفة للخبر

فإنھ یحتمل أن یكون ) محمٌد القائُم(ألنھ إذا قیل ) محمٌد ھو القائُم(الخبر والصفة مثل 
القائم صفة لمحمد وأن یكون خبرا فلما أتي بھو تعین أن یكون القائم خبرا، ألنھ ال 

وھو في ھذه الحالة حرف وضع على صورة الضمیر . یفصل بین الصفة والموصوف
عرفة الذي لھ محل من اإلعراب، ویشترط فیھ لیكون ضمیر ولیس ھو الضمیر الم

فصل أن یفصل بین المبتدأ والخبر أو ما أصلھما المبتدأ والخبر، وأن یكون االسمان 
اللذان یقع بینھما معرفتین، وأن یكون على صیغة ضمیر الرفع، وأن یطابق ما قبلھ في 

إنا لنحن ) ( الحلیُم الرشیُدإنك ألنت(الغیبة أو الحضور أو اإلفراد أو الجمع مثل 
 )إنا لنحن المسبحون) (الصافون
 ).إن المھمل لم ینجح( ال تدخل الالم على الخبر إذا كان منفیا مثل :ملحوظة

 تدخل على معمول الخبر إذا توسط بین اسم إن وخبرھا، وكان الخبر مما یصح -5
 . على الخبردخول الالم علیھ، وأال تكون عند دخولھا على المعمول قد دخلت

أو ) إن زیدا َلطعاَمك آِكٌل(والمعمول الذي تدخل علیھ الالم ھو المفعول بھ للخبر مثل 
أو الجار والمجرور المتعلق بالخبر ) إن زیدا َلعندي ُمقیٌم(الظرف المتعلق بالخبر مثل 

إن زیدا (وال تدخل على المعمول إذا كان حاال مثل ). إن زیدا َلفي الدار جالٌس(مثل 
إن زیدا (أو مفعوال مطلقا مثل ) إن محمدا َعَرًقا یتصبُب(أو تمییزا مثل ) اكبا حاضٌرر

 ).إن محمدا تأدیبا ضارٌب ابَنھ(أو مفعوال ألجلھ مثل ) ُركوَب األمیِر راكٌب
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 إذا أتي بعد اسم إن وخبرھا بعاطف ومعطوف جاز في االسم : العطف على اسم إن-8
) إن محمدا كریٌم وعلیا(طفا على اسم إن مثل األول النصب ع: المعطوف وجھان

أي وعلي ) إن محمدا كریٌم وعليٌّ(والثاني الرفع على انھ مبتدأ خبره محذوف مثل 
كذلك، وقیل إنھ معطوف على محل اسم إن ألنھ في األصل مرفوع لكونھ مبتدأ وھذا 

 .الرأي مشھور، ولكن األول ھو الصحیح
 خبرھا بأن جاء العاطف والمعطوف بعد االسم فإذا كان العطف قبل أن تستكمل إن

إن َحَسنا و ُحَسْینا (وقبل الخبر فإنھ یتعین نصب المعطوف عند جمھور النحاة مثل 
 ).ذاھبان

 : وتلحق بإن في العطف على اسمھا أن المفتوحة ولكن مثل
 ).علمت أن زیدا قائٌم وَعْمًرا أو وعمٌرو(
 ).علمت أن زیدا وَعْمًرا قائمان(
 ).زیٌد قائما، لكن َعْمًرا منطلٌق وخالدا أو خالٌدما (
 ).ما زیٌد قائما، لكن َعْمًرا وخالدا منطلقان(

 
 تطبیق

)1( 
 :استخرج مما یأتي إن أو أیا من أخواتھا وبین اسمھا وخبرھا مع بیان نوع الخبر

 ).إن اهللا مع الذین اتقوا والذین ھم محسنون (-1
 .ى رؤوسھم الطیر لبث القوم لحظة صامتین كأن عل-2
 .تدل على أنھ الواحد    وفي كل شيء لھ آیة-3
 فقلت لھا إن الكرام قلیل    تعیرنا أنا قلیل عدیدنا-4
 ولكنھ بالدارعین بخیل   جواد على العالت بالمال كلھ-5
 )كتب علیكم الصیام كما كتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون (-6
 ) نسیا منسیاقالت یا لیتني مت قبل ھذا وكنت(-7
 . اصفح عن المسيء لعلھ یندم-8
 )فلما جاءت قیل أھكذا عرشك قالت كأنھ ھو (-9

 )لیتني لم أتخذ فالنا خلیال (-10
)2( 

استخرج مما یأتي العاملة وغیر العاملة من إن وأخواتھا وبین سبب عدم عمل التي ال 
 :تعمل

 ).ومن یشرك باهللا فكأنما خر من السماء (-1
 .ولكن أخوھا من یبیت على وجل   الحاجات من بات نائما ولیس أخو-2
 . وتقلون عند الطمع  إنكم لتكثرون عند الفزع-3
 ).وإذ نتقنا الجبل فوقھم كأنھ ظلة وظنوا أنھ واقع بھم (-4
 ).إنما أنت منذر ولكل قوم ھاد (-5
 . األصدقاء كثیرون لكنما األوفیاء قلیلون-6
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 .ر لیتما الحیاة خالیة من الكد-7
 )وأن لو استقاموا على الطریقة ألسقیناھم ماء غدقا (-8
 . إِن المجتھد لمتفوق-9

 . اشتدت الحرارة كأن قد عاد الصیف-10
)3( 

 :أكمل الجمل التالیة بما یناسبھا بحسب ما بین القوسین
 )إن مقرونة بما الزائدة التي تكفھا عن العمل(  . البناء شاھق0000 -1
 )مبتدأ بعد إنما(   . بالنیات0000 إنما -2
 )حرف توكید ناسخ مناسب.(الرجوع إلى الحق فضیلة0000 علمت -3
 )حرف ناسخ یدل على االستدراك مع اسمھ     ( . لم یسقط0000 تصدع الجدار -4
 )اسم مناسب إلن(  . صافیة األدیم0000 إن -5
 )خبر مناسب(  . حجة0000 ال تلم الغائب لعل -6
 )خبر مناسب(    . 0000 كأن اللیل -7
 )اسم للیت مناسب(   . تعود0000 لیت -8
 )مبتدأ مناسب(   . العمل0000 إنما -9

 )اسم أن مناسب( . طویلة العنق0000 علمت أن -10
)4( 

 :بین فیما یأتي سبب كسر ھمزة إن أو فتحھا
 .  یسعدني أنك حصلت على الشھادة-2   )ویقولون إنھ لمجنون (-1
 .أن متاعبھ كثیرة یشكو بعض الناس من -3
 . من الثابت أن عاقبة اإلھمال الندم-5   ).إن مع العسر یسرا (-4
 . من نعم اهللا علینا أنھ ھدانا لإلسالم- 7 )وأقسموا باهللا جھد أیمانھم إنھم لمعكم (-6
 . أصل رحمي وإني ألرجو رضا اهللا-9 . ال تحتقر الضعیف إذ إن ذلك ظلم-8

 ) أن اهللا على كل شيء قدیرفلما تبین لھ قال أعلم  (-10
)5( 

 :ھات في جمل من عندك ما یأتي
 . إن عاملة وقد دخلت الالم في خبرھا-1
 . لكن وقد كفتھا ما عن العمل-2
 . كأن مخففة من الثقیلة وقد فصل خبرھا بلم-3
 . أن مخففة من الثقیلة وقد فصل خبرھا بالسین أو سوف-4
 خر إن وقد دخلت الالم على اسمھا المتأ-5
 . إن وقد عطف على اسمھا بعد استكمال خبرھا-6
 . إن وقد دخلت الالم على معمول خبرھا-7
 . لیت وقد اتصلت بھا ما الزائدة-8
 . إن مخففة من الثقیلة ومھملة-9

 . خبرا إلن یجب تقدیمھ على اسمھا-10
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)6( 

 :أعرب ما یأتي
 )إن للمتقین عند ربھم جنات النعیم (-
 )یاة الدنیا لعب ولھواعلموا أنما الح (-
 . ولكن ما ُیقضى فسوف یكون-
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 :ال النافیة للجنس: خامسا
، وھي تعمل عمل إن فتنصب المبتدأ اسما لھا وترفع  ال النافیة الجنس حرف ناسخ-1

الخبر خبرا لھا، وإنما لم تكن ضمن أخوات إن ألن معناھا وشروط عملھا وإعراب 
لتقي معھا إال في االختصاص بالجملة االسمیة، اسمھا یختلف عن إن وأخواتھا فھي ال ت

 .ونصب االسم ورفع الخبر
 
 أنھا تفید نفي الحكم عن جنس اسمھا، فیكون المقصود بھا  معنى ال النافیة للجنس-2

) ال إنسان مخلد(استغراق نفي الجنس الذي یدل علیھ اسمھا على سبیل التنصیص مثل 
بالخلود عن جنس اإلنسان أي أن النفي استغرق فقد أفادت ال في ھذا المثال نفي الحكم 

 .الجنس كلھ
 :ملحوظتان

 ھناك فرق بین ال النافیة للجنس ھذه وبین ال التي تعمل عمل لیس والتي سبق :األولى
ذكرھا في األحرف المشبھات بلیس؛ ألن ال النافیة للجنس نص في نفي الجنس، وال 

وال ) ال رجٌل قائٌم بل رجالن(ن نقول المشبھة بلیس تنفي الوحدة ال الجنس، فیجوز أ
 ).ال رجَل قائم بل رجالن(یجوز أن نقول 

 ھناك فرق أیضا بین ال النافیة للجنس وال التي تدخل على الفعل المضارع مثل :الثانیة
؛ ألن ھذه تدخل على الفعل وال النافیة للجنس مختصة بالدخول )أخوك ال یعمل الشر(

لفظا أوتقدیرا ) من(ھا یستدعي أن یكون ھناك حرف الجر على االسم واستغراق النفي ب
ال من رجل ومن تدخل على األسماء فكانت ال مختصة ) ال رجل قائم(ألن تقدیر 
 .باألسماء

 
 :  تعمل ال النافیة للجنس عمل إن بشروط منھا: شروط عمل ال النافیة للجنس-3
ال تعمل ال  أن تكون نافیة للجنس، وأن یكون النفي نصا في ذلك، ف-1

، وال الزائدة مثل )ال تحزْن(الناھیة عمل إن؛ ألنھا تدخل على الفعل مثل 
، وال التي بمعنى لیس ألنھا تنفي الوحدة )ما منعك أال تسجَد إذ أمرُتك(

 ).ال رجٌل في الدار بل رجالن(وال تنفي الجنس مثل 
غراق نفي الجنس  أن یكون اسمھا وخبرھا نكرتین؛ ألنھ لما كان المقصود بھا است-2

كان ال بد أن یكون اسمھا نكرة؛ ألن النكرة ھي التي تدل على الجنس وتفید الشیوع 
والعموم وبخاصة في سیاق النفي، والمعرفة محددة ال تدل على استغراق الجنس، فإن 

فإنھ یؤول بنكرة أي ) قضیة وال أبا َحَسٍن لھا(ورد ما یفید أنھا عملت في المعرفة مثل 
أبي حسن لھا أو وال فیصل لھا بجعل أبي حسن كأنھ اسم جنس یدل على من وال مثل 

 .یفصل في القضایا
 . أن یكون اسمھا مقدما وخبرھا مؤخرا-3
 . أال یفصل بینھا وبین اسمھا فاصل-4
) جئُت بال زاد( أال یدخل علیھا حرف جر فإن دخل علیھا لم تفد نفي الجنس مثل  -5

 .مضافة وما بعدھا مضاف إلیھأي بغیر زاد فھي بمعنى غیر 
 :ملحوظة
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، )ال زیٌد في الدار وال عمٌرو(إذا دخلت ال على معرفة لم تعمل ووجب تكرارھا مثل 
، ویكون ما بعدھا حینئذ مبتدأ وخبرا ومعطوفا، وكذلك )ال محمٌد في المجلس وال عليٌّ(

 وال ھم عنھا ال فیھا َغْوٌل(إذا تقدم الخبر على االسم لم تعمل ووجب تكرارھا مثل 
 .وما بعدھا خبر مقدم ومبتدأ مؤخر) ُینَزفون

 

 : عمل ال النافیة للجنس-4
 : إذا استوفت ال شروط عملھا عملت عمل إن، وكان السمھا حكمان-أ

) ال صاحَب علم ممقوٌت( النصب إذا كان مضافا، أو شبیھا بالمضاف مثال المضاف -1
، قبیحا اسم ال )ال قبیحا فعُلھ ممدوٌح(مضاف ، ومثال الشبیھ بال)ال صاحَب جود مذموٌم(

 . منصوب ألنھ شبیھ بالمضاف، فعلھ فاعل لقبیح، ممدوح خبر ال
 ومعنى الشبیھ بالمضاف ھو ما اتصل بھ شيء من تمام معناه، أو ما كان لھ تعلق بھ،

) ٌهال َحَسًنا سلوُكھ مكرو( والذي یتمم معناه أو یتعلق بھ إما أن یكون مرفوعا بھ مثل  
عملھ نائب فاعل لمشكورا، أو ) ال مشكورا عمُلھ ُیَذمُّ(سلوكھ فاعل لحسنا، ومثل 

ال (عملھ مفعول بھ لمتقنا، أو ظرفا متعلقا بھ مثل  ) ال ُمتِقنا عمَلھ مقصٌر(منصوبا مثل 
ال (من  ھشام جار ومجرور متعلق بخیر، أو معطوفا علیھ مثل ) خیرا من ھشاٍم عندنا
 .عشرین معطوفة على خمسة) ضرونخمسًة وعشرین حا

 البناء على ما ینصب بھ لو كان معربا إذا كان مفردا أي غیر مضاف وال شبیھ -2
بالمضاف، فإذا كان مفردا أي غیر مثنى وال مجموع فإنھ یبنى على الفتح ألنھ ینصب 

رجل اسم ال مبني على الفتح في محل نصب، والخبر ) ال رجَل في الدار(بالفتحة مثل 
، )ال خیَر في ُودِّ امِرٍئ ُمتملٍِّق(ومثل . علق الجار والمجرور في الدار وتقدیره موجودمت

ال كواكَب (، )ال رجاَل في الدار(وإذا كان جمع تكسیر فإنھ أیضا یبنى على الفتح مثل 
، وإذا كان مثنى أو جمع مذكر سالما فإنھ یبنى على الیاء ألن كال منھما )طالعاٌت

رجلین اسم ال مبني على الیاء في محل ) ال رجَلین عندي(ال المثنى ینصب بالیاء، مث
نصب، وعندي شبھ جملة متعلق بمحذوف تقدیره موجودان خبر ال، ومثال جمع المذكر 

مھملین اسم ال مبني على الیاء في محل نصب، ناجحون ) ال مھملین ناجحون(السالم 
 .خبر ال مرفوع بالواو ألنھ جمع مذكر سالم

ذي تقدم وھو البناء على ما ینصب بھ في المفرد والمثنى وجمع المذكر السالم وھذا ال
ھو رأي جمھور النحاة، وھناك من قال إنھ معرب ومنصوب في المفرد بالفتحة وفي 

 .المثنى وجمع المذكر السالم بالیاء
وإن كان جمع مؤنث سالما فإنھ یبنى على الكسر دون تنوین؛ ألنھ ینصب في حالة 

 بالكسرة وذلك مثلإعرابھ 
 )فیھ ُنَلذُّ وال لذاِت للشِّیِب  إن الشباَب الذي َمْجٌد عواقُبھ(

 .لذات اسم ال مبني على الكسر في محل نصب، للشیب متعلق بمحذوف خبر ال
وھذا الرأي وھو بناء جمع المؤنث السالم على الكسر دون تنوین ھو رأي جمھور 

كسر مع التنوین، ومن قال إنھ یبنى على الفتح إنھ یبنى على ال: النحاة، وھناك من قال
 .مع التنوین ودون تنوین

 

 :ملحوظتان
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إنما جاء اسم ال منصوبا في المضاف والشبیھ بالمضاف ومبنیا في محل نصب : األولى
في المفرد ألن ال بدخولھا على االسم وداللتھا على استغراق نفي الجنس كان ال بد لھا 

ولم یجز أن یكون عملھا رفعا لئال یتوھم أنھا تعمل عمل أن تكون عاملة في االسم، 
لیس وما بعدھا مرفوع بھا، أو أنھا مھملة وما بعدھا مبتدأ، ولم یجز كذلك أن یكون 
عملھا جرا لئال یتوھم أن االسم بعدھا مجرور بمن المقدرة في المعنى معھا، فلم یبق إال 

 .أن یكون عملھا النصب لالسم بعدھا
سبب بناء اسم ال إذا كان مفردا أي غیر مضاف وال شبیھ بالمضاف ھو إن : الثانیة

تركبھ معھا كتركیب خمسَة عشَر؛ حیث إن خمسَة عشَر عدد مركب مبني على فتح 
الجزأین، وبما أن ال واسمھا متالزمان فقد أصبحا مركبین تركیبا یشبھ تركیب خمسة 

ب واالسم بعدھا مبني على عشر  وتكون ال  حرف نفي مبنیا ال محل لھ من اإلعرا
الفتح ألنھ في مقام الجزء الثاني من المركب تركیب خمسة عشر، ولما كان االسم 
المضاف أو الشبیھ بالمضاف یكّون مع ال ثالث كلمات لم یكن بناؤه ممكنا ألنھم ال 

 .یركبون ثالث كلمات؛ فلذلك أعرب وكان منصوبا
 . خبر ال حكمھ أنھ مرفوع في جمیع الحاالت-ب
 
 : تتكرر ال وجوبا أحیانا، وجوازا أحیانا، وذلك بحسب التفصیل التالي: تكرار ال-5

واجبا ویھمل عملھا إذا فقدت بعض شروط عملھا، وذلك على النحو ) ال(یكون تكراُر  
 :التالي

ال خالٌد عندي وال ( إذا كان اسمھا أو خبرھا معرفة بطل عملھا ووجب تكرارھا مثل -1
  ). طالٌب في الصف وال المعلُمال(ومثل ) عامٌر

ال مع التخاذل نصٌر ( إذا تقدم خبرھا على اسمھا وجب تكرارھا وبطل عملھا مثل  -2
 ).ال في الجھل حیاٌة وال نوٌر) (وال تقدٌم

 یكون تكرار ال جائزا ویجوز بقاء عملھا أو إلغاؤه إذا كانت مستوفیة لشروط عملھا -ب
) ال رجَل وال امرأَة في الدار(ا بعد ال الثانیة نكرة مثل وكان ما بعد ال األولى نكرة وم

وفي ھذه الحالة یكون إلعراب ھذین ) ال حوَل وال قوَة إال باهللا العلي العظیم(ومثل  
 :المثالین  أو ما شابھھما خمسة أوجھ من اإلعراب تنتج من حالتین

ر أنھا ال النافیة للجنس  بناء االسم الواقع بعد ال األولى على الفتح على اعتبا:األولى
 :وعاملة، وفي ھذه الحالة یجوز في االسم الواقع بعد ال الثانیة ثالثة أوجھ

ال حوَل (بناؤه على الفتح على اعتبار أن ال الثانیة نافیة للجنس وعاملة عمل إن : أولھا
حول اسم ال مبني على الفتح في محل نصب وخبرھا متعلق الجار ) وال قوَة إال باهللا

 .لمجرور، قوة اسم ال مبني على الفتح في محل نصب وخبرھا محذوفوا
نصبھ عطفا على محل اسم ال األولى ألنھ في محل نصب وتكون ال الثانیة زائدة : ثانیھا

حول اسم ال مبني على الفتح في محل نصب وخبرھا متعلق ) ال حوَل وال قوًة إال باهللا(
قوًة معطوف على محل اسم ال منصوب الجار والمجرور، ال زائدة لتأكید النفي، 

 :بالفتحة ومنھ قول الشاعر
 )اتسع الخرُق على الراِقِع  ال نسَب الیوم وال خلًة (

رفعھ على اعتبار أن ال الثانیة عاملة عمل لیس، أو على أنھ معطوف على محل : ثالثھا
 والال حوَل . (ال واسمھا حیث إن ال واسمھا في محل رفع باالبتداء عند سیبویھ
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حول اسم ال مبني على الفتح في محل نصب وخبرھا متعلق الجار )  قوٌة إال باهللا
والمجرور، قوٌة اسم ال العاملة عمل لیس مرفوع بالضمة وخبرھا محذوف أو معطوف 

 .على محل ال واسمھا مرفوع بالضمة
عاملة عمل رفع االسم الواقع بعد ال األولى على اعتبار أنھا غیر عاملة أو أنھا : الثانیة

 :لیس، وفي ھذه الحالة یجوز في االسم الواقع بعد ال الثانیة وجھان
ال حوٌل (بناؤه على الفتح على اعتبار أن ال الثانیة نافیة للجنس وعاملة عمل إن : أولھما

حوٌل مبتدأ مرفوع بالضمة خبره متعلق شبھ الجملة، أو اسم ال النافیة ) وال قوَة إال باهللا
 عمل لیس مرفوع بالضمة، قوة اسم ال النافیة للجنس مبني على الفتح في للوحدة العاملة

 :ومنھ قول الشاعر. محل نصب وخبرھا محذوف
 ).وما فاھوا بھ أبدا ُمقیُم  فال لغٌو وال تأثیَم فیھا (

رفعھ على اعتبار أنھ مبتدأ وأن ال لیست عاملة، أو على اعتبار أن ال نافیة : ثانیھما
حوٌل مبتدأ مرفوع بالضمة خبره ) ال حوٌل وال قوٌة إال باهللا. (ل لیسللوحدة وعاملة عم

متعلق شبھ الجملة، قوٌة مبتدأ مرفوع بالضمة خبره محذوف، أو اسم ال النافیة للوحدة 
 مرفوع بالضمة وخبره محذوف، ویمتنع في ھذه الحالة وھي رفع االسم األول 

ولى لیست عاملة فلیس اسمھا في محل نصب الثاني الواقع بعد ال الثانیة؛ ألن ال األ
 .نصب حتى ینصب المعطوف علیھ

 :ملحوظات
إذا كان اسم ال األولى منصوبا بأن كان مضافا أو شبیھا بالمضاف فإنھ یجوز : األولى

 :في اسم ال الثانیة ثالثة أوجھ من اإلعراب
 . النافیة للجنسامرأَة اسم ال) ال غالَم رجل وال امرأَة في الدار: ( البناء على الفتح-
 .امرأٌة اسم ال النافیة للوحدة أو مبتدأ) ال غالَم رجل وال امرأٌة في الدار: ( الرفع-
 .امرأًة معطوف على محل اسم ال األولى) ال غالَم رجل وال امرأًة في الدار: ( النصب-

 الرفع إذا كان االسم المعطوف الواقع بعد ال الثانیة غیر مفرد ال یجوز فیھ إال: الثانیة
غالم اسم ال النافیة للوحدة، أو مبتدأ، ) ال رجَل وال غالُم امرأة(والنصب، مثال الرفع 

غالم اسم ال ) ال رجَل وال غالَم امرأة(مثال النصب  . أو معطوف على محل ال واسمھا
 .النافیة للجنس منصوب

فیھ إال الرفع مثل إذا كان االسم المعطوف الواقع بعد ال الثانیة معرفة لم یجز :  الثالثة
 .زیٌد مبتدأ أو معطوف على محل ال واسمھا) ال رجَل وال زیٌد فیھا(
 

 إذا عطف على اسم ال ولم تتكرر ال تعین أن یكون اسم ال : العطف على اسم ال-6
األولى مبنیا على الفتح ولم یجز فیھ الرفع، وتعین في المعطوف النصب أو الرفُع ولم 

حول اسم ال النافیة ) ال حوَل وقوًة إال باهللا: (ومثال ذلك. تحیجز فیھ البناء على الف
حول اسم ال ) ال حوَل وقوٌة إال باهللا. (للجنس، قوة معطوف على محل اسم ال منصوب

 فال أَب وابًنا مثُل (ومنھ . النافیة للجنس، قوة معطوف على محل ال واسمھا مرفوع
لم یجز البناء على الفتح في الثاني لعدم وإنما ). فال أَب وابٌن(وروي ) مرواَن وابِنھ

وھذا إذا . إمكان تركیبھ مع اسم ال كتركیب خمسة عشر لوجود حرف العطف الواو
ال رجَل وزیٌد في (كان المعطوف نكرة فإن كان المعطوف معرفة تعین رفعھ مثل  

 .على أنھ معطوف على محل ال  واسمھا مرفوع) الدار
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اسم ال نعت وكان النعت مفردا والمنعوت مفردا ولم  إذا جاء بعد : نعت اسم ال-7
 :یفصل بینھما فاصل جاز في النعت ثالثة أوجھ

ظریَف نعت السم ال مبني على ) ال رجَل ظریَف في الدار( البناء على الفتح مثل -
 .الفتح لتركبھ مع اسم ال كتركیب خمسة عشر

ظریًفا نعت ) ریًفا في الدارال رجَل ظ( النصب على أنھ نعت السم ال على المحل مثل -
 .لرجل على المحل منصوب

ال رجَل ظریٌف ( الرفع على أنھ نعت لمحل ال واسمھا ومحلھما الرفع باالبتداء مثل -
 ).في الدار

فإن فقد أحد الشروط بأن كان اسم ال غیر مفرد أو النعت غیر مفرد  أو فصل بینھما 
 حینئذ ال یمكن تركیبھ مع اسم ال كتركیب فاصل امتنع البناء على الفتح في النعت؛ ألنھ

 :خمسة عشر وجاز النصب أو الرفع وأمثلة ذلك
 ).ال طالعا جبال ظریًفا أو ظریٌف عندنا(  : مثال االسم غیر المفرد-

 ).ال غالَم رجل ظریًفا أو ظریٌف عندنا(
 ).ال رجَل صاحَب بر فیھا أو صاحُب بر(  : مثال النعت غیر المفرد-
 ).ال رجَل فیھا ظریًفا أو ظریٌف(  :فصل فیھ النعت مثال ما -
 
 : خبر ال-8
 یكون خبر ال مرفوعا على أنھا عاملة عمل إن فتنصب االسم وترفع الخبر وھذا ھو -أ

الرأي الراجح عند النحاة، ومنھم من قال إن خبر ال مرفوع ألنھ خبر المبتدأ الذي ھو 
 .ي األول ھو األرجحعبارة عن ال واسمھا ولم تعمل فیھ ال، والرأ

ھل من رجل ( یجوز حذف خبر ال إذا دل علیھ دلیل مثل أن یقال -ب
فالخبر محذوف تقدیره قائم وحذفھ غالب عند ) قائٌم؟  فتقول ال رجَل

 الحجازیین واجب عند 
ھل في الدار رجٌل؟ ). (ھل عندك رجٌل؟ فتقول ال رجَل(ومثل . التمیمیین

 ).فتقول ال رجَل
ال أحَد : (یھ دلیل لم یجز حذفھ عند أحد كقول النبي صلى اهللا علیھ وسلمفإن لم یدل عل
 ).أْغَیُر من اهللا

 یجوز دخول ھمزة االستفھام على ال، وإذا دخلت : دخول ھمزة االستفھام على ال-9
علیھا ھمزة االستفھام بقیت على ما كان لھا من عمل وبقیت سائر أحكامھا السابقة 

، )أال غالَم رجٍل قائٌم؟(، )أال رجَل قائٌم؟: (وذلك مثل. صفةومنھا حكم المعطوف وال
 ).أال طالعا جبال ظاھٌر؟(

 :ومنھ) أال رجوَع وقد ِشْبَت؟(وقد یقصد باالستفھام التوبیخ مثل 
 )وآذَنْت بمشیٍب بعَده َھَرُم؟   أال ارعواَء لمن َولَّْت شبیبُتھ(

 ومنھ) أال رجَل قائٌم؟(أو النفي مثل 
 )إذا ُأالقي الذي القاه أمثالي؟  اَر لَسْلَمى أم لھا َجَلٌدأال اصطب(

 :ومنھ) أال ماَء ماًء باردا؟(أو التمني مثل 
 )فیرأَب ما َأْثَأْت یُد الَغَفالِت؟  أال ُعْمَر َولَّى مستطاٌع رجوُعھ(
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 تطبیق

)1( 
 :بین فیما یأتي ال النافیة للجنس مع بیان اسمھا وخبرھا وإعراب اسمھا

 ) خیر في كثیر من نجواھم إال من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بین الناسال (-1
 )ذلك الكتاب ال ریب فیھ ھدى للمتقین (-2
 )وال جناح علیكم فیما عرضتم بھ من خطبة النساء (-3
 )إن ینصركم اهللا فال غالب لكم (-4
 )ال عاصم الیوم من أمر اهللا إال من رحم: قال (-5
 .ھا وال مال ال خیل عندك تھدی-6
 )ولو ترى إذ فزعوا فال فوت وأخذوا من مكان قریب (-7
 . ال ھجرة بعد الفتح ولكن جھاد ونیة-8
 . ال ذنب لي قد قلت للقوم استقوا-9

 . ال تفریط في الحقوق وال اطمئنان للوعود الكاذبة-10
)2( 

 :بین فیما یأتي ال العاملة وغیر العاملة واذكر السبب لعدم عملھا
 . ال راحة للحسود-2  .ك العمل بال تھاون علی-1
 . ال الجاھل قادر على خدمة الوطن والالضعیف-4 .      ال راغبا في العلم خاسر-3
 . ال في القصیدة ھجاء وال مدیح-6 . ال شيء على األرض دائم-5
 . ال مؤمنین قانطون-8 . ال عندي عمرو وال ھشام-7
 .دیقة صبیان وال بنات ال في الح-10  . ال مكثر مزاح مھیب-9

)3( 
 :بین أوجھ اإلعراب التي یمكن إیرادھا في اآلیة التالیة

 )فال رفث وال فسوق وال جدال في الحج(
)4( 

 )اجعل ھذه العبارة اسم ال وأكمل بخبر مناسب( ……… مجدون في أعمالھم-1
 )أكمل باسم مناسب(  .في النھر………  ال -2
 )كمل بخبر مناسباجعلھ اسما لال وأ(  ……… صدیقان -3
 )أكمل بخبر مناسب( .……… ال مختلفي االتجاه -4
 )أكمل بخبر مناسب(  ………  ال ذا فضل -5
 )أكمل باسم مناسب(  .خائبون………  ال -6

)5( 
ھات من عندك جملة یكون فیھا اسم ال منصوبا بالفتحة، وجملة یكون فیھا مبنیا على 

ملة یكون فیھا منصوبا باأللف، وجملة الیاء، وجملة یكون فیھا مبنیا على الكسر، وج
 .یكون فیھا منصوبا بالیاء

)6( 
 :أعرب ما یأتي

 بوادر تحمي صفوه أن یكدرا وال خیر في حلم إذا لم تكن لھ 
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 :ال سیما
  ال سیما تركیب أو تعبیر أو صیغة ترد في اللغة العربیة لتفضیل: معنى ال سیما -1

 لبیان أن ھناك شیئین مشتركین في حكم وأن ما  ما بعدھا على ما قبلھا في الحكم، أو
 ).یعجبني المجتھدون وال سیما المتفوُق(بعدھا أكثر قدرا مما قبلھا فیھ مثل 

 : تتركب السیما من ثالثة أجزاء: تحلیل تركیب السیما-2
 . ال النافیة للجنس-1
 . سي بمعنى مثل-2
 . أو زائدة ما بمعنى الذي اسم موصول، أو بمعنى شيء نكرة تامة،-3
 االسم الواقع بعد السیما إما أن یكون معرفة أو : إعراب االسم الواقع بعد ال سیما-3

 :نكرة فإن كان معرفة جاز في إعرابھ وجھان
أحب ) أحب الكتَب وال سیما كتُب األدب( الرفع على أنھ خبر مبتدأ محذوف مثل :األول

عول بھ، وال سیما الواو حرف فعل مضارع فاعلھ ضمیر مستتر تقدیره أنا، الكتب مف
استئناف مبني على السكون ال محل لھ من اإلعراب، ال نافیة للجنس، سي اسم ال 
منصوب بالفتحة ألنھ مضاف، ما مضاف إلیھ اسم موصول بمعنى الذي مبني على 
السكون في محل جر، كتب خبر لمبتدأ محذوف تقدیره ھو وجملة المبتدأ والخبر ال 

اب صلة الموصول، األدب مضاف إلیھ والتقدیر وال مثل الذي ھو محل لھا من اإلعر
 .كتب األدب، وخبر ال النافیة للجنس تقدیره موجود أو حاصل

ویجوز أن تعتبر ما نكرة تامة بمعنى شيء وتكون جملة ھو كتب األدب في محل جر 
 .صفة لما، والتقدیر وال مثل شيء ھو كتب األدب، وخبر ال النافیة للجنس محذوف

ال نافیة ) أحب الكتَب وال سیما كتِب األدب( الجر على أنھ مضاف إلیھ مثل :الثاني
للجنس، سي اسم ال منصوب ألنھ مضاف، ما زائدة، كتِب مضاف إلیھ وھو مضاف 

 .واألدب مضاف إلیھ والتقدیر وال مثل كتب األدب وخبر ال محذوف
 :وإن كان نكرة جاز في إعرابھ ثالثة أوجھ

 ).أعجبني العماُل وال سیما عامٌل مجٌد(على أنھ خبر مبتدأ محذوف مثل الرفع :األول
أعجبني العماُل وال سیما عامٍل (الجر على أنھ مضاف إلیھ وما زائدة مثل : الثاني
 ).مجٍد
، أو على أنھ )أعجبني العماُل وال سیما عامال مجدا(النصب على أنھ تمییز مثل : الثالث

، أو )أعجبني العماُل وال سیما عامال مجدا(ص مثل مفعول لفعل محذوف تقدیره أخ
ألن ال سیما بمعنى أداة ) أعجبني العماُل وال سیما عامال مجدا(على أنھ مستثنى مثل 

 .االستثناء على ھذا الرأي
 تطبیق

)1( 
 :بین أوجھ اإلعراب التي تجوز في االسم الذي بعد ال سیما فیما یأتي

 .یر وال سیما مساعدة الفقراء ینفق العاقل مالھ في وجوه الخ-1
 . سیعاقب المذنبون وال سیما مذنب لھ سابقة-2
 . یعجبني العمال المجدون وال سیما عامل مبكر-3
 . ھناك من یحب تسلق الجبال وال سیما الشاھقة-4
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)2( 
 :أكمل الفراغ في الجمل التالیة بما یناسب مع تحریك آخر االسم الذي بعد ال سیما

 .….. كثرة األكل تضر األجسام وال سیما-2          شرفاتھوال سیما  …… -1
 .وال سیما العلماء..  ……………-4.  … مناظر الریف جمیلة وال سیما-3
 …… سر المعلم من التالمیذ وال سیما-6     .وال سیما صدیق وفي …… -5

)3( 
ما ال ھات من عندك جملتین ترد فیھما ال سیما وبعدھا اسم معرفة، وجملتین ترد فیھ

 .سیما وبعدھا اسم نكرة
)4( 

 :عبر عن المعاني اآلتیة بجمل تشتمل على ال سیما
 . الفاكھة غذاء مفید وأفضل أنواعھا البرتقال-1
 . أحسن إلى الناس وأخص أھلي وجیراني-2
 . مناظر الحدیقة جمیلة ومن أجملھا الورود المختلفة األلوان-3

)5( 
 . سیما صدیقا عاقالاستشر األصدقاء وال:  أعرب ما یأتي

 :ظن وأخواتھا: سادسا
 تدخل على الجملة االسمیة بعد استیفاء فاعلھا  ظن وأخواتھا أفعال تامة ناسخة-1

فتنصب المبتدأ ویسمى مفعوال أول لھا وتنصب الخبر ویسمى مفعوال ثانیا لھا وھي 
 .مبتدأ وخبرتامة ألنھا تستوفي فاعلھا أوال ثم تنصب المفعولین اللذین ھما في األصل 

 
ضمن الجملة الفعلیة ومع  أورد بعض مؤلفي كتب النحو موضوع ظن وأخواتھا -2

المفعول بھ، وأوردھا كثیر منھم وال سیما القدامى ضمن النواسخ للجملة االسمیة وقد 
 .رأینا اتباع الطریقة الثانیة وإیرادھا ضمن الجملة االسمیة ونواسخھا

 
 :ن وأخواتھا إلى قسمین تنقسم ظ: تقسیم ظن وأخواتھا-3
 .أفعال القلوب وسمیت كذلك ألن معانیھا متصلة بالقلب من حیث العلم أو الظن-1
 . أفعال التحویل أو الصیرورة وھي واضحة الداللة على التحویل-2

 :وتنقسم أفعال القلوب إلى قسمین
 .رأى وعلم ووجد وألفى ودرى وتعلَّْم:  أفعال الیقین وھي ستة أفعال:أحدھما

رأیت فعل ماض والتاء فاعلھ، الحقیقة مفعول ) رأیت الحقیقَة واضحًة( مثال رأى -
 .أول، واضحة مفعول ثان

 )محاولًة وأكثَرھم جنوًدا  رأیت اَهللا أكبَر كلِّ شيٍء(
كل مضاف . رأیت فعل وفاعل، اهللا منصوب على التعظیم مفعول أول، أكبر مفعول ثان

ورأى ھذه التي تنصب مفعولین ھي بمعنى . ییزإلیھ، شيء مضاف إلیھ، محاولة تم
إنھم یرونھ بعیدا ونراه (علم، وقد تأتي رأى بمعنى ظن وتنصب مفعولین أیضا مثل 

 فیرونھ بمعنى یظنونھ، واو الجماعة فاعل، الھاء في یرونھ مفعول أول،)  قریبا
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من ) ُحْلِمیَّةرأى ال( بعیدا مفعول ثان، وتأتي رأى بمعنى حُلم أي رأى في منامھ وتسمى 
أراني فعل مضارع من ) إني أراني أعِصُر خمرا(الرؤیا وتنصب مفعولین أیضا مثل 

رأى، الفاعل ضمیر مستتر تقدیره أنا، الیاء مفعول أول وجملة أعصر خمرا في محل 
المفعول الثاني، وإنما نصبت رأى الُحْلِمیَّة مفعولین ألنھا بمعنى علم وقد عملت مثلھا 

 .تشابًھا، ألن الرؤیا إدراك بالحس الباطن فأجریت مجرى العلمألن بینھما 
وھناك رأى من الرأي بمعنى االعتقاد وھي تنصب مفعولین وقد تنصب مفعوال مثل 

السََّلَم مفعول أول، حالال مفعول ثان، وقد تنصب مفعوال ) رأى أبو حنیفة السََّلَم حالال(
 ).رأى أبو حنیفة ِحَل السََّلِم(واحدا مثل 

فھي تنصب مفعوال واحدا مثل ) رأى البصریة(أما إذا كانت رأى بمعنى أبصر وتسمى 
 ).رأیت الكواكَب(
علمت فعل وفاعل، محمدا مفعول أول، أخاك مفعول ) علمت محمدا أخاك( مثال علم -

 . ثان
 ) إلیك بي واِجفاُت الشوِق واألمِل  علمتك الباذَل المعروَف فاْنَبَعَثْت(

 .عل ومفعول أول، الباذل مفعول ثانعلمتك فعل وفا
فإن علمتموھن مؤمناٍت فال (وقد تأتي علم بمعنى ظن وھي أیضا تنصب مفعولین مثل 

أي غلب على ظنكم، والضمیر ھن في علمتموھن مفعول أول، ) َترجعوھن إلى الكفار
 .ومؤمنات مفعول ثان

)  أعلم سبَب ذلكال(وقد تأتي علم بمعنى عرف وھي حینئذ تتعدى لمفعول واحد مثل 
واهللا أخرجكم من بطوِن أمھاِتكم ال تعلمون (ومثل ) ال أعلم مكاَن وجوِد زیٍد(ومثل 
 .بمعنى ال تعرفون) شیًئا

 إن مخففة من الثقیلة مھملة،  وجدنا فعل )  وإن وجدنا أكثَرھم لفاسقین( مثال وجد  -
م الفارقة التي بعد إن وفاعل، أكثرھم مفعول أول ومضاف إلیھ، لفاسقین الالم ھي الال

 تجدوه فعل)  تجدوه عند اهللا ھو خیًرا وأعظم أجًرا(ومثل . المھملة فاسقین مفعول ثان
 وفاعل والھاء فیھ ھي المفعول األول وعند اهللا ظرف، وھو ضمیر فصل، وخیرا 

 .مفعول ثان
أصل معنى الفعل وجد أنھ للداللة على إصابة الشيء على صفة وھو بمعنى : ملحوظة

أصاب یتعدى لمفعول واحد واستعمالھ بمعنى علم مبني على أن من وجد شیئا على 
صفة ما فقد علم ھذا الشيء متصفا بھا وھو بذلك یتعدى لمفعولین، وقد تأتي وجد 

 بمعنى حزن وتأتي كذلك بمعنى حقد وھي في ھاتین الحالتین الزمة ال تتعدى لمفعول
 .وال الثنین

ألفوا فعل وفاعل، آباءھم مفعول أول ومضاف )  آباَءھم ضالینإنھم ألَفوا( مثال ألَفى -
ألفیت فعل وفاعل،  اإلخالص ) ألفیُت اإلخالَص ُخُلقا كریما. (إلیھ، ضالین مفعول ثان

 . مفعول أول، خلقا مفعول ثان، كریما صفة لخلقا
فعول دریت فعل وفاعل، الحفل مفعول أول، رائعا م) َدَرْیُت الحفَل رائعا( مثال درى -

دریت فعل وفاعل، أن حرف توكید ونصب، الحق ) دریُت أن الحَق فوَق القوة. (ثان
اسم أن، فوق ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر أن، القوة مضاف إلیھ وأن واسمھا 

 .وخبرھا في محل نصب سدت مسد مفعولي درى
 )فإن اغتباطا بالوفاِء حمیُد  ُدِریَت الوفيَّ العھَد یا ُعْرَو فاْغَتِبْط(
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 دریت درى فعل ماض مبني للمجھول، التاء نائب فاعل وھو المفعول األول، الوفي 
 .مفعول ثان

تعلم ) فباِلْغ بُلطٍف في التحیُِّل والمكِر  تعلَّْم شفاَء النفِس َقْھَر َعُدوِّھا( مثال تعّلْم -
لنفس بمعنى اعلم فعل ناسخ من أفعال القلوب، الفاعل ضمیر مستتر تقدیره أنت، شفاء ا

وھذا الذي في المثال . مفعول أول ومضاف إلیھ، قھر عدوھا مفعول ثان ومضاف إلیھ
من نصب تعلم لمفعولین كل منھما اسم مفرد قلیل في اللغة العربیة، وأكثر ما یكون 
تعدي تعلم إذا جاء بعدھا أن المؤكدة واسمھا وخبرھا وتكون أن واسمھا وخبرھا قد 

 :مثل سدت مسد مفعولي تعلم
 )على ُمَتَطیٍِّر وھو الُثبوُر   َتَعلَّْم أنھ ال طیَر إال ( 

 )من الیوِم أو من بعِده بابِن جعفِر  َتَعلَّْم أَبْیَت اللعَن أنك فاِتٌك (ومثل 
  ) قتیٌل بین أحجاِر الُكالِب  َتَعلَّْم أن خیَر الناِس ُطّرا(ومثل 

 . وأیام للعربالُكالب بضم الكاف اسم موضع بھ ماء وكانت عنده معارك
ھذا الفعل تعّلْم بمعنى اعلم جامد وال یأتي إال فعل أمر وھو لیس مثل الفعل : ملحوظة

تعلم الذي بمعنى درس الذي یتصرف ویأتي منھ الماضي والمضارع واألمر تعلم یتعلم 
 .وبقیة أفعال الیقین متصرفة. تعلم

وزعم وعدَّ وحجا وجعل ظن وحسب وخال : أفعال الرجحان وھي ثمانیة أفعال: ثانیھما
 .وھْب

وإني ألظنُّك یا . (زیًدا مفعول أول، أخاك مفعول ثان) ظننُت زیدا أخاك( مثال ظن -
الكاف في أظنك مفعول أول، مثبورا مفعول ثان، وقد تأتي ظن للیقین ) فرعوُن مثبورا

 ظنوا فعل) وظنُّوا أْن ال ملجَأ من اِهللا إال إلیھ(بمعنى علم وتنصب أیضا مفعولین مثل 
  وفاعل، أن مخففة من الثقیلة واسمھا ضمیر الشأن محذوف، وجملة ال ملجأ من اهللا 

 .إال إلیھ خبر أن، وأن واسمھا وخبرھا في محل نصب سدت مسد مفعولي ظن
أي ) ظننُت زیًدا(وتأتي ظن كذلك بمعنى اتھم وھي حینئذ تنصب مفعوال واحدا مثل 

 .أي بمتھم) َضنیٍنوما ھو على الغیِب ِب(اتھمتھ ومثل 
 الفعل قال ویقول ومادة القول من شأنھا إذا وقعت بعدھا جملة أن ُتْحَكى أي :ملحوظة

) عمٌرو منطلٌق: قال زیٌد(أن تبقى كما ھي وتكون في محل نصب على المفعولیة مثل 
عمرو مبتدأ، منطلق خبر والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب مقول القول ومثلھا 

 ).قل اُهللا أعلُم بما لبثوا(ومثلھا ) زیٌد منطلٌقتقول (
ویجوز في القول إجراؤه مجرى الظن فینصب المبتدأ والخبر مفعولین كما تنصبھما 

 :ظن وفیھ للعرب مذھبان
 : مذھب عامة العرب وھو أنھ ال یجرى القول مجرى الظن إال بشروط أربعةاألول

 . أن یكون الفعل مضارعا-1
 .ب أن یكون للمخاط-2
 . أن یكون مسبوقا باستفھام-3
 أن ال یفصل بینھما أي بین االستفھام والفعل بغیر ظرف أو جار ومجرور أو -4

 .معمول الفعل، فإن فصل بأحد ھذه األشیاء لم یضر
عمرا مفعول أول لتقول، منطلقا مفعول . بمعنى أتظن) أتقوُل َعْمًرا منطِلًقا؟(مثال ذلك 

 .ثان
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 )َیْحِمْلَن ُأمَّ قاِسٍم وقاِسما؟  ُلَص الرَّواِسمامتى تقوُل الُق(ومنھ 
القلص الرواسم اإلبل السریعة، القلص مفعول أول لتقول، الرواسم صفة، جملة یحملن 

 . في محل نصب مفعول ثان لتقول
لم ینصب مفعولین وإن كان ) قال زیٌد عمٌرو منطلٌق(فإن كان الفعل ماضیا مثل 

 ).یقول زیٌد عمٌرو منطلٌق(ھما مثل مضارعا لغیر المخاطب لم ینصب
 ).أنت تقول عمٌرو منطلٌق(وإن لم یسبق باستفھام لم ینصبھما مثل 

أأنت تقول (وإن فصل عن االستفھام بغیر ظرف أو مجرور أو معمول لم ینصبھما مثل 
 .والنصب عند اجتماع الشروط جائز، والرفع على الحكایة جائز) زیٌد منطلٌق؟

 من العرب ھي ُسَلْیم وھي تنصب بمادة القول مفعولین سواء أكان  مذھب قبیلةالثاني
ذا مفعول ) قل ذا ُمْشِفقا(الفعل ماضًیا أم مضارعا وجدت فیھ الشروط أم لم توجد مثل 

 .أول، مشفقا مفعول ثان
علیا مفعول أول،  صاحبك مفعول ثان ومضاف ) َحِسْبُت علیا صاحَبك( مثال حسب -

الھاء في تحسبونھ مفعول أول، وھینا مفعول ) یِّنا وھو عنَد اِهللا عظیٌموتحَسبونھ َھ. (إلیھ
 .ثان

 : وقد تأتي حِسَب للیقین وتنصب مفعولین أیضا مثل
  ) َرباحا إذا ما المرُء أصبَح ثاِقال  َحِسْبُت التَُّقى والجوَد خیَر تجارٍة(

 .التقى مفعول أول، خیر مفعول ثان
 . مسافرا مفعول ثان: لكاف في خلتك مفعول أولا) خلُتك مسافرا( مثال خال -
 ) ُیخاُل بھ راعي الُحموَلِة طائرا  وَحلَّْت ُبیوِتي في َیَفاٍع ُمَمنٍَّع(

یخال مضارع خال مبني للمجھول، بھ جار ومجرور متعلق بُیخال، راعي نائب فاعل 
 .لیخال وھو المفعول األول، الحمولة مضاف إلیھ، طائرا مفعول ثان

)  یسوُمك ما ال ُیستطاُع من الَوْجِد  َك إن لم َتْغُضِض الْطرَف ذا َھًوىِإخاُل(
إخالك فعل مضارع من خال وقد ورد ھذا الفعل إخال كثیرا بكسر حرف المضارعة 

 .الھمزة، الكاف مفعول أول ذا ھوى مفعول ثان ومضاف إلیھ
 :وقد تأتي خال للیقین فتنصب مفعولین أیضا مثل

  )ِلَي اسٌم فال ُأْدَعى بھ وھو َأوَُّل  ي َعمَُّھنَّ وِخْلُتِنيدعاِني الَغواِن(
یاء المتكلم في خلتني مفعول أول، لي خبر مقدم واسم مبتدأ مؤخر، وجملة لي اسم في 

 .محل نصب مفعول ثان
 )إنما الشیُخ من َیِدبُّ َدِبیًبا  َزَعَمْتِني َشْیًخا ولسُت ِبَشْیٍخ( مثال زعم -

 .زعمتني مفعول أول، وشیخا مفعول ثانیاء المتكلم في 
 ) فإني َشَرْیُت الِحْلَم بعَدِك بالَجْھِل  فإن َتْزُعِمیِني كنُت أجھُل فیكُم(

یاء المتكلم في تزعمیني مفعول أول وكان وما دخلت علیھ في كنت أجھل فیكم في محل 
 .نصب مفعول ثان

) ولكنما المولى شریُكَك في الُعْدِم فال َتْعُدِد الموَلى شریَكَك في الِغَنى( مثال عدَّ -
تعدد مضارع عد فعل ناسخ، الفاعل ضمیر مستتر تقدیره أنت، المولى مفعول أول، 

 .شریكك مفعول ثان
 ) َفْقُد من قد َفَقْدُتھ اإلعداُم  ال َأُعدُّ اِإلقتاَر ُعْدًما ولكْن (
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ر مفعول أول، عدما أعد مضارع عد فعل ناسخ، الفاعل ضمیر مستتر تقدیره أنا، اإلقتا
عددت فعل وفاعل، زیدا مفعول أول، صدیقا مفعول ) عددُت زیدا صدیقا. (مفعول ثان

 .ثان
حجوت فعل وفاعل، زیدا مفعول أول، صدیقا ) َحَجْوُت زیدا صدیقا( مثال حجا -

 .مفعول ثان
   )حتى َأَلمَّْت بنا یوما ُمِلمَّاُت  قد كنُت أحجو أبا عمرو أًخا ِثقًة(

مضارع من حجا الفعل الناسخ، الفاعل ضمیر مستتر تقدیره أنا، أبا عمرو أحجو 
مفعول أول منصوب باأللف وعمرو مضاف إلیھ، أخا مفعول ثان منصوب بالفتحة، 

 .ویمكن إعراب ثقة مضاف إلیھ ویكون أخا منصوب باأللف. وثقة صفة ألخا
، جعلت فعل وفاعل، أي اعتقدتك فاھما أو ظننتك فاھما) جعلتك فاھما( مثال جعل -

 .الكاف في جعلتك مفعول أول، فاھما مفعول ثان
جعلوا فعل وفاعل، المالئكة مفعول أول، ) وجعلوا المالئكَة الذین ھم عباُد الرحمن إناثا(

الذین صفة للمالئكة، ھم عباد الرحمن جملة ال محل لھا من اإلعراب صلة الموصول، 
 .إناًثا مفعول ثان

 : عدة استعماالت وفي كل استعمال لھا معنى ومن استعماالتھاتستعمل جعل: ملحوظة
 جعل بمعنى شرع وھي من أفعال الشروع من أخوات كاد التي ھي من أخوات كان -أ

 .أي شرع) جعل العامُل یبني(مثل 
جعلُت زیدا ( جعل بمعنى اعتقد وھي التي من أخوات ظن من أفعال الرجحان مثل -ب

 .أي اعتقدت) كریما
بمعنى حول أو صیر وھي من أفعال التحویل من أخوات ظن وسیأتي بیانھا  جعل -ج

 ).جعلُت الماَء ثلجا(ومثالھا 
جعل البنَّاُء (، )جعل العامُل الرصیَف( جعل بمعنى أوجد وتتعدى لمفعول واحد مثل -د

 )للبیت سقفا
فاعلھ ھْب فعل أمر ناسخ ) ھْب صحَتَك قویًة فھل تضمُنھا؟( مثال ھْب بمعنى افترض -

 .ضمیر مستتر تقدیره أنت، صحتك مفعول أول ومضاف إلیھ، قویة مفعول ثان
 )وإال فَھْبِني امَرًأ ھالكا  فقلُت َأِجْرَني أبا مالٍك(

ھبني فعل ناسخ فاعلھ ضمیر مستتر تقدیره أنت، یاء المتكلم مفعول أول، امرأ مفعول 
 .ثان، ھالكا صفة للمفعول الثاني

 : ملحوظتان
ْب ھذه التي بمعنى افترض فعل جامد ال یتصرف وھي غیر ھْب فعل األمر ھ: األولى

 من وھب ألن ذلك فعل متصرف وھو یتعدى الثنین لیس أصلھما المبتدأ والخبر مثل
ربِّ ھْب (ومنھ ) وھبُت الفقیَر إحسانا، وھو َیَھُب الفقیَر إحسانا، وَھِب الفقیَر مساعدًة (

 ).لي ُحْكما
 ھْب أن تستعمل دون أن تلیھا أنَّ وقد ورد استعمالھا قلیال متبوعة  الغالب في: الثانیة

مثل . بأنَّ وحینئذ تكون أنَّ وما دخلت علیھ في محل نصب قد سدت مسد مفعولي ھب
 ).ھْب أن أبانا كان حمارا(، وقد روي عن عمر )ھْب أن المدیَر قد سافر(
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التصییر وتنصب مفعولین  وھي تدل على التحویل أو :أفعال التحویل أو الصیرورة
 .َصیَّر، وجعل، واتََّخَذ، وَتِخَذ، وترك، وَردَّ، وَوَھَب: ومن أشھرھا سبعة

صیرت فعل وفاعل، الطین مفعول أول، خزفا ) صیَّرُت الطیَن خزفا( مثال صیر -
 ).صیر الحائُك القماَش ثوبا(، )صیر المعلُم الطالَب مثقفا. (مفعول ثان

یجعل فعل مضارع ناسخ من جعل ) رِق یجعُل القشَّ ورقامصنُع الو( مثال جعل -
. فاعلھ ضمیر مستتر تقدیره ھو یعود على المصنع، القش مفعول أول، ورًقا مفعول ثان

الھاء في جعلناه مفعول أول، ھباء ) وَقِدْمَنا إلى ما عملوا من عمٍل فجعلناه ھباًء منثورا(
 عل بمعنى شرع أو جعل وجعل ھنا تفید التصییر وھي غیر ج. مفعول ثان

 .االعتقادیة كما سبقت اإلشارة إلیھ
واتخذ اُهللا (الجبل مفعول أول، ملجأ مفعول ثان، ) اتخذ الرجُل الجبَل َمْلَجأ( مثال اتخذ -

 ).إبراھیَم خلیال
َتِخَذ الطالُب الغرفَة . (في إحدى القراءات) قال لو ِشْئَت َلَتِخْذَت علیھ أجرا( مثال َتِخَذ -

الغرفة مفعول أول مكتًبا مفعول ثان، ویكون ھذا الفعل جامًدا مالزًما لصورة ) َتباَمْك
 .الماضي

. القریة مفعول أول أطالال مفعول ثان) ترك المعتدون القریَة أطالال(مثال ترك 
بعضھم مفعول أول جملة یموج في محل ) وتركنا بعَضھم َیوَمِئٍذ یموُج في بعض(

 .نصب مفعول ثان
  ) أخا القوِم واسَتْغَنى عن المسِح شارُبھ  ُھ حتى إذا ما َتَرْكُتُھوربَّْیُت(

 .الھاء في تركتھ مفعول أول، أخا مفعول ثان
یرد فعل ) ود كثیٌر من أھل الكتاب لو َیُردُّونكم من بعد إیمانكم كفارا( مثال رد -

 .ل ثانمضارع من رد ناسخ، واو الجماعة فاعل، الضمیر كم مفعول أول، كفارا مفعو
 ) وَردَّ ُوجوَھُھنَّ الِبیَض ُسودا  َفَردَّ ُشعوَرُھنَّ السُّوَد ِبیضا(

شعورھن مفعول أول، السود صفة، بیًضا مفعول ثان، وجوھھن مفعول أول، البیض 
 .صفة، سودا مفعول ثان

 .یاء المتكلم مفعول أول، فداك مفعول ثان. أي جعلني) َوَھَبِني اُهللا ِفداك( مثال َوَھَب -
یاء المتكلم مفعول أول، مھتدیا مفعول ثان ووھب ھنا بمعنى ) َوَھَبِني الشیُخ مھتدیا(

جعل ولیست بمعنى أعطى الذي یتعدى أیضا لمفعولین ولكن لیس أصلھما المبتدأ 
 .والخبر

  ال یجوز حذف : جواز حذف مفعولي ظن وأخواتھا أو أحدھما إذا دل علیھ دلیل-4
 .ا أو أحدھما إال إذا دل علیھ دلیلمفعولي ظن أو إحدى أخواتھ

) ظننُت: (فتقول) ھل َظَنْنَت محمدا مسافرا؟: (مثال حذف المفعولین للداللة أن یقال
 :ومثل. ظننت محمدا مسافرا فحذف المفعوالن لداللة ما قبلھما علیھما: التقدیر

 )ترى ُحبَّھم عارا علي وتحسب؟  بأيِّ كتاٍب أم بأیِة ُسنٍَّة(
بھم عارا علي فحذف المفعوالن وھما حبھم وعارا علي لداللة ما قبلھما أي وتحسب ح

 .علیھما
أي ) ظننُت زیدا(فتقول ) ھل ظننَت أحدا قائما؟(ومثال حذف أحدھما للداللة أن یقال 

 :ظننت زیدا قائما فحذف المفعول الثاني للداللة علیھ ومثل
 ) ُمَحبِّ الُمْكَرِمِمنِّي بمنزلِة ال   ولقد نزلِت فال َتُظنِّي غیَره(
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أي فال تظني غیره واقعا فغیره ھو المفعول األول وواقعا ھو المفعول الثاني وقد حذف 
 .المفعول الثاني اختصارا ویدل علیھ السیاق الذي ورد فیھ

 .فإن لم یدل دلیل على الحذف لم یجز
 
 : اإللغاء والتعلیق لبعض أخوات ظن-5
ق من أخوات ظن ھي أفعال القلوب المتصرفة فقط  الذي یجوز فیھ اإللغاء والتعلی-1

وھي اثنا عشر فعال  ھي رأى وعلم ووجد وألفى ودرى وظن وحسب وخال وزعم 
 .وعدَّ وحجا وجعل

 األفعال الجامدة من أفعال القلوب وھي َتَعلَّْم من أفعال الیقین و ھْب من أفعال -2
 .ء وال تعلیقالرجحان وكذلك أفعال التحویل كلھا ال یجوز فیھا إلغا

 : أحكام العمل واإللغاء والتعلیق-3
 إعمال ھذه األفعال معناه وجوب نصب مفعولیھا وھو واجب إن تقدمت على -أ

معمولیھا ولم یعلقھا معلق كما ورد في أمثلتھا السابقة ویمتنع إلغاؤھا وذلك على رأي 
 .البصریین، والكوفیون یرون جواز إلغائھا وإن تقدمت

ناه إبطال عمل ھذه األفعال في اللفظ والمحل لتوسطھا بین المفعولین أو  اإللغاء مع-ب
 .تأخرھا عنھما

زیدا (فإن توسطت بین المفعولین جاز إعمالھا وجاز إبطالھا واإلعمال أرجح مثل 
باإلھمال فزید مبتدأ وعالم ) زیٌد ظننُت عالٌم(باإلعمال یجوز فیھ أن تقول ) ظننُت عالما

 :ة لتوسطھا بینھما ومما ورد باإلھمال قول الشاعرخبر وظننت غیر عامل
 )وفي األراجیِز ِخْلُت اللُّْؤُم واْلَخَوُر  أِباألراِجیِز یاْبَن اللُّْؤِم ُتوِعُدني؟(

 .في األراجیز خبر مقدم، اللؤم مبتدأ مؤخر وخلت مھملة لتوسطھا بینھما
زیٌد عالٌم (ح مثل وإن تأخرت عن المفعولین جاز اإلھمال واإلعمال واإلھمال أرج

زیدا عالما (باإلھمال فزید مبتدأ وعالم خبر وظننت مھملة لتأخرھا، ویجوز ) ظننُت
 :مفعول أول مقدم ومفعول ثان مقدم، ومما ورد باإلھمال للتأخر قول الشاعر) ظننُت

 )ما قد ظننُت فقد َظِفْرُت وخاُبوا  القوُم في َأَثِري ظننُت فإن یكْن(
 .أثري متعلق بمحذوف خبر، وظننت مھملة لتأخرھاالقوم مبتدأ، وفي 

 التعلیق ھو إبطال عمل ھذه األفعال لفظا ال محال  العتراض ما لھ صدر الكالم -ج
 :بینھا وبین معمولیھا، والذي لھ صدر الكالم ال یعمل فیھ ما قبلھ، ومما لھ صدر الكالم

دأ، جملة ینطقون خبر، ھؤالء مبت) لقد علمَت ما ھؤالء ینطقون( ما النافیة مثل -1
 .علمت معلقة

 ).علمُت ال زیٌد قائٌم وال عمٌرو( ال النافیة مثل -2
 ).وتظنون إن لم لبثتم إال قلیال( إن النافیة مثل -3
 ).ولقد علموا َلَمِن اشتراه ما لھ في اآلخرِة من َخَالق( الم االبتداء مثل -4
  الالم الواقعة في جواب القسم مثل -5
 )إن المنایا ال َتطیُش ِسھاُمھا   َلَتْأِتَینَّ َمِنیَِّتيولقد علمُت(
وسیعلُم الذین ظلموا (ومثل ) وَلَتْعَلُمنَّ أیُّنا أشدُّ عذابا وأبقى؟( أدوات االستفھام مثل -6

أي نائب مفعول مطلق أي ینقلبون أي انقالب، ولیس منصوبا بیعلم ) أيَّ ُمْنَقَلٍب ینقلبون؟
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، ومثل )علمُت أیُّھم أبوك؟(ومثل .الكالم وال یعمل فیھ ما قبلھألن االستفھام لھ صدر 
 ).علمُت أزیٌد عنَدك أم عمٌرو؟(و ) علمُت غالُم أیِّھم أبوك؟(
 )أعلُم إنَّ ھشاما َلكریٌم( إنَّ التي في خبرھا الالم مثل -7
 : لو الشرطیة مثل-8
 )َوْفُرأراد َثراَء الماِل كان لھ    وقد علم األقواُم لو أن حاتما(
 ).أعلُم كم كتاٍب قرأ عليٌّ( كم الخبریة مثل -9

وما ُیدریك لعلھ (ومثل ) وإن أدرى لعلھ فتنٌة لكم ومتاٌع إلى حین( لعل مثل -10
 ). َیزََّكى؟

 .وقال بعض النحاة إن لعل ال تكون معلقا إال للمضارع من الفعل درى
 : ملحوظات

لغاء إبطال للعمل في اللفظ والمحل ولكن الفرق بین اإللغاء والتعلیق أن اإل: األولى
التعلیق إبطال للعمل في اللفظ فقط ویبقى العمل في المحل تقدیرا وذلك ألنھ جاء 

 :العطف على محل الجملة بالنصب في قولھ
 ) وال موجعاِت القلِب حتى َتَولَِّت  وما كنُت أدِري قبل َعزََّة ما الُبكا(

لة ما البكا الذي علق الفعل أدرى عن العمل فقد عطف موجعات بالنصب على محل جم
 .فیھ بسبب االستفھام

الفرق الثاني بین اإللغاء والتعلیق إن اإللغاء جائز إذا توسط الفعل من أفعال : الثانیة
القلوب المعمولین أو تأخر عنھما واإلعمال جائز كذلك كما سبق، أما التعلیق فإنھ 

 .عمالواجب عند وجود المعلق وال یجوز معھ اإل
یجوز أن یكون فاعل الفعل والمفعول األول ضمیرین متصلین أو غیر متصلین : الثالثة

) إني َأراني أعِصُر خمرا: (متحدین في المعنى ویختلفان فقط في الموقع اإلعرابي مثل
. ففاعل الفعل أرى ضمیر مستتر تقدیره أنا وھو للمتكلم والمفعول األول یاء المتكلم

فالفاعل لرأیت التاء وھي ضمیر المتكلم، والمفعول ) غبا في السفررأیُتني را(ومثل 
 .األول یاء المتكلم

 :یجري التعلیق في أفعال أخرى غیر أفعال القلوب منھا: الرابعة
شككُت أزیٌد عندك أم ( كل فعل شك ال ترجیح فیھ ألحد الجانبین على اآلخر مثل -1

 ).ترددُت أكان معي خالٌد أمِس أم لم یكن؟(، )نسیُت أإبراھیُم مسافٌر أم خالٌد؟(، )عمٌرو؟
اتضح لي (، )سوف أتبیُن أصادٌق أنت أم كاذٌب؟( كل فعل یدل على العلم مثل -2

 ).أمجتھٌد أنت أم مقصٌر؟
امتحنُت علیا أیصبُر (، )فكرُت أتقیُم أم تسافُر؟( كل فعل یطلب بھ العلم بشيء مثل -3

، )سألُت أتزوُرنا غدا أم ال؟(، )ُر الصنیعَة أم یكُفُرھا؟َبَلْوُت إبراھیَم أیشك(، )أم یجزُع؟
 ).استفھمُت أمقیٌم أنت أم راحٌل؟(
.  كل فعل من أفعال الحواس الخمس مثل لمست وأبصرت وسمعت وشممت وتذوقت-4
، )شِممُت الوردَة أطیبُة الرائحِة أم غیُر طیبٍة؟(، )تذوقُت الطعاَم أِمْلٌح ھو أم ُحْلٌو؟(
أبصرُت الشجرَة أناضجُة الثمِر أم (، )لقارئ َأجیُِّد التالوِة أم غیُر َجیِِّدھا؟استمعُت ل(

 ).َلَمسُت لوَح الخشِب أناعٌم ھو أم خشٌن؟(، )غیُر ناضجٍة؟
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ھناك أفعال تنصب مفعولین :  أفعال تنصب مفعولین لیس أصلھما المبتدأ والخبر-6
: مثل. ، كسا، ألبس، ھدىأعطى، منح، وھب: لیس أصلھما المبتدأ والخبر منھا

كسوُت (، )وھبُت المحتاَج دینارا(، )منحُت المتفوَق جائزًة(، )أعطیُت الطالَب كتابا(
، )سأل الفقیُر الغنيَّ عطیًة(، )سألُت المعلَم سؤاال(، )أْلَبْسُت الیتیَم قمیصا(، )الفقیَر ثوبا

 ).ویھدَیك صراطا مستقیما(
عل في المعنى فیكون ھو المفعول األول، وھو في ویجب في ھذه األفعال أن یتقدم الفا

 ھذه األمثلة الطالب والمتفوق والمحتاج والفقیر والیتیم والمعلم والغني والنبي ألنھ ھو 
الذي یكون منھ الفعل فھو الذي یأخذ أو یعطي أو یسأل أو ُیكَسى أو ُیلَبس أو یوَھب أو 

 .ُیھَدى
 

 أعلم وأرى
اعیل الثاني والثالث منھما أصلھما مبتدأ وخبر ومن  ھناك أفعال تنصب ثالثة مف-1

 .أشھرھا سبعة ھي أعلم وأرى وأنبأ ونبأ وأخبر وخّبر وحّدث
 أعلم وأرى أصلھما علم ورأى من أفعال القلوب التي تنصب مفعولین وقد دخلت -2

 علیھما الھمزة فتعدیا إلى ثالثة مفاعیل وأصبح الذي كان فاعال  لكل منھما مفعوال  أول
أعلمت فعل وفاعل، زیدا مفعول أول، عمرا مفعول ) أْعَلْمُت زیدا عمرا منطلقا(مثل 

أریت فعل وفاعل، خالدا ) َأَرْیُت خالدا بكرا أخاك(ثان، منطلقا مفعول ثالث، ومثل 
وقد كان المفعول األول في المثالین . مفعول أول، بكرا مفعول ثان، أخاك مفعول ثالث

رأى (، )َعِلَم زیٌد عمرا منطلقا(حین كانا متعدیین لمفعولین  فاعال قبل دخول الھمزة 
الكاف في یریكھم مفعول أول، ) إذ ُیریَكُھُم اهللا في منامك قلیال (ومنھ ). خالٌد بكرا أخاك

 .وھم مفعول ثان، وقلیال  مفعول ثالث
 شأن الھمزة أنھا تعدى الفعل الالزم فتصیر ما كان فاعال  مفعوال  ویكون: ملحوظة

وتصیر الفعل المتعدي لواحد )  أخرجت الولَد-خرج الولُد(تعدي الفعل لواحد مثل 
وتصیر ما كان متعدیا )  أْلَبْسُت الولَد قمیصا-لبَس الولُد قمیصا(متعدیا الثنین مثل 

 .الثنین متعدیا إلى ثالثة مثل أعلم وأرى السابقین
 : أمثلة بقیة األفعال المتعدیة لثالثة مفاعیل-3
زیدا مفعول أول عمرا مفعول ثان مسافرا مفعول ) أنبأُت زیدا عمرا مسافرا(أ  أنب-

 .ثالث
  ) كما زعموا خیَر أھِل الَیَمِن   وُأْنِبْئُت َقْیسا ولم َأْبُلُھ(

 .التاء في أنبئت نائب فاعل وھي المفعول األول، قیسا مفعول ثان، خیر مفعول ثالث
 .فعول أول أخاه مفعول ثان ناجحا مفعول ثالثزیدا م) نبأُت زیدا أخاه ناجحا( نبأ -
التاء في نبئت نائب فاعل وھي المفعول األول، محمدا مفعول ) ُنبِّْئُت محمدا كریما(

 .ثان، كریما مفعول ثالث
 )وال قراَر على َزْأٍر من األَسِد  ُنبِّْئُت أن أبا قابوَس َأْوَعَدِني(

 وأن ما دخلت علیھ سدت مسد المفعولین التاء في نبئت نائب فاعل وھي المفعول األول
 .الثاني والثالث

المعلم مفعول أول، خالدا مفعول ثان، حاضرا )  َأْخَبْرُت المعلَم خالدا حاضرا( أخبر -
 .مفعول ثالث
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التاء في أخبرت نائب . دنفا بمعنى مریضا) ما علیَك إذا ُأخِبرَتني َدِنفا أن تزورني(
 .لمتكلم مفعول ثان، دنفا مفعول ثالثفاعل وھي المفعول األول، یاء ا

ھشاما مفعول أول، أخاه مفعول ثان، ناجحا مفعول ) َخبَّْرُت ھشاما أخاه ناجحا( خّبر -
 .ثالث

  ) فأقبلُت من أھلي بمصَر أعوُدھا  وُخبِّْرُت سوداَء الغمیِم مریضًة(
مفعول التاء في خبرت نائب فاعل وھي المفعول األول، سوداء مفعول ثان، مریضة 

 .ثالث
خالدا مفعول أول، بكرا مفعول ثان، مقیما مفعول ) َحدَّْثُت خالدا بكرا مقیما( حّدث -

 .ثالث
  ) ْثُتُموُه لھ علینا الوالُء؟  أْو َمَنْعُتم ما ُتْسَأُلون فَمْن ُحدِّ(

التاء في حدثتموه نائب فاعل وھي المفعول األول، ھاء الغائب في حدثتموه مفعول ثان، 
 .لھ علینا الوالء في محل نصب مفعول ثالثجملة 

 ھذه األفعال التي تنصب ثالثة مفاعیل مثل األفعال التي تنصب مفعولین في :ملحوظة
أحكامھا من جواز حذف أحد مفاعیلھا إذا دل علیھ دلیل، ومن جواز إلغائھا وإعمالھا إذا 

 معلق مما سبق توسطت مفاعیلھا أو تأخرت عنھا، ومن وجوب تعلیقھا إذا جاء بعدھا
 .ذكره في ظن وأخواتھا

 
 تطبیق

)1( 
 :بین فیما یلي المفعول األول والمفعول الثاني لظن أو أي من أخواتھا

 ).وتحسبھم أیقاظا وھم رقود (-2  ).وما أظن الساعة قائمة (-1
 . ألفى المؤمنون الرسل صادقین-4 ).زعم الذین كفروا أن لن یبعثوا (-3
 . یخال المقصر األمر سھال -6  ).اضراووجدوا ما عملوا ح (-5
 . ھب مالك كثیرا فھل تكون مبذرا؟-8  . جعلت النار الحطب ھشیما-7
 . لو شاء اهللا ما أدراكم إیاه-10  . علم الناس الحق منتصرا-9

 . ال تسأل اإلنسان حاجة واسأل خالقھ-12  )وكذلك جعلناكم أمة وسطا (-11
)2( 

یجب إعمالھا وأفعال یجوز إعمالھا وإلغاؤھا وأفعال فیما یلي أفعال من أخوات ظن 
 :یجب تعلیق عملھا، بین كال  منھا مع ذكر السبب في كل حالة

 . علمت لینقضین األجل-2  . واضحا ظننت الموضوع-1
 . رأیت ال المال باق وال الجاه-4  . حسبت األمانة خیر الصفات-3
 ).لنفسد في األرضلقد علمتم ما جئنا  (-6   . مجتھد خلیل ظننت-5
 . وجدت ألبوك كریم-8  . دریت إن الباطل لزاھق-7
 . تعلم أخا صدیقك مجتھدا-10   . ألفیت الكتاب شامال -9

 ).وإنا لنراك فینا ضعیفا (-12  . ومن وجد اإلحسان قیدا تقیدا-11
)3( 

 :أكمل الجمل اآلتیة بما یناسبھا
 .أمین غیر 0000 فلما تعاملت معھ 0000 ظننت زیدا -1
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 .0000 ال تحسبن العلم ینفع وحده -2
   ). من التعفف0000یحسبھم الجاھل  (-3
 . سبیال 0000 اتخذ الغشاش -4
 . وھو لك عدو0000 كم من الناس تعده -5
 ) یدك مغلولة إلى عنقك وال تبسطھا كل البسط0000 (-6
 . فانیة0000 تعلم -7
 . في واجباتھم0000 رأیت الناس -8
 .0000جل اإلنسان ألفیت  إذا جاء أ-9

 .0000 على البالء 0000و000ذاكرا وقلبا 0000 یھب اهللا الصالح من عباده -10
)4( 

 :ھات من عندك ما یأتي
 ظن وقد حذف المفعول الثاني من -2  . تقول وقد نصبت مفعولین-1

 .مفعولیھا
 . علم وقد علقت عن العمل-4  . أعلم وقد نصبت ثالثة مفاعیل-3
 . سدت أن ومعموالھا مسد مفعولیھا خال وقد-5
 . حسب وقد توسطت بین مفعولیھا-7  . درى وقد نصبت مفعولین-6
 . خّبر وقد نصبت ثالثة مفاعیل-9  . منح وقد نصبت مفعولین-8

 . حجا وقد نصبت مفعولین-10
)5( 

 :أعرب ما یأتي
 )وإني ألظنھ  كاذبا (-
 )وتحسبھم أیقاظا وھم رقود (-
 ).المستقیماھدنا الصراط  (-
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 :الحروف النافیة الناسخة ما وال والت وإن: ثانیا
 تعمل عمل كان بشروط خاصة فترفع االسم وتنصب الخبر، ما وال والت وإن حروف نافیة -1

 .وھي مشبھة للیس في النفي والعمل
وإنما لم تكن ھذه الحروف من أخوات كان ما دامت تشبھ لیس في النفي والعمل 

روف وأن كان وأخواتھا أفعال وھي األصل في العمل، والثاني األول أنھا ح: لسببین
أنھا ال تعمل مطلقا بل تعمل بشروط، وبعضھا تعمل عند قبائل معینة من العرب وعند 
غیرھم ال تعمل، فھي عندھم تفید النفي فقط وال تختص بالجملة االسمیة بل تدخل على 

 أخوات كان واعتبرت قسما مستقال االسمیة والفعلیة، ولذلك لم تقو في العمل لتكون من
 .عنھا

 

 في لغة الحجازیین ولذلك تسمى ما الحجازیة، وال تعمل شیئا  تعمل عمل لیسما -2
ولغة الحجازیین ھي . في لغة بني تمیم ولو استوفت الشروط وتسمى حینئذ ما التمیمیة

ون ال محل ما حرف نفي ناسخ مبني على السك) ما ھذا بشرا(األقوم وبھا جاء التنزیل 
لھ من اإلعراب، ھذا اسم ما مبني على السكون في محل رفع، بشرا خبر ما منصوب 

 :ولعملھا عند الحجازیین شروط منھا) ما ھن أمھاِتھم(بالفتحة، ومنھ 
 أن یتقدم اسمھا على خبرھا فإن تقدم الخبر على االسم لم تعمل وكان ما بعدھا مبتدأ -1

ما حرف نفي، مسيء خبر مقدم، من اسم موصول ) َبما مسيٌء من َأْعَت(وخبرا مثل 
ظرفا (وتساھلوا في الخبر إذا كان شبھ جملة . مبتدأ مؤخر، جملة أعتب صلة الموصول

في الدار جار ) ما في الدار أحٌد(فأبقوا عملھا مع تقدمھ مثل ) أو جارا ومجرورا
رفوع ومجرور متعلق بمحذوف في محل نصب خبر ما مقدم، أحد اسم ما مؤخر م

 .بالضمة
ومثل ) ما إن سمیٌر قائٌم( أال تأتي بعدھا إن الزائدة فإن أتت بعدھا بطل عملھا مثل -2
 ) وال َصریٌف ولكن أنتُم الَخَزُف   َبِني ُغداَنَة ما إن أنُتُم ذھُب (

 .ما حرف نفي، إن زائدة، أنتم مبتدأ، ذھب خبر
وما محمٌد إال (نتقض النفي بإال مثل  أال یقترن خبرھا بإال، ویقال بعبارة أخرى أال ی-3

 ).ما أنا إال نذیٌر) (ما أنتم إال بشٌر مثُلنا(محمد مبتدأ، رسول خبر، ومثل ) رسوٌل
ما ) ما طعاَمك عليٌّ آكٌل( أال یتقدم معمول خبرھا على اسمھا، فإن تقدم لم تعمل مثل -4

 في معمول الخبر حرف نفي، طعامك مفعول بھ آلكل، علي مبتدأ، آكل خبر، وتساھلوا
للشر جار ومجرور ) ما للشر أنت ساعیا(إذا كان شبھ جملة فأبقوا عملھا مع تقدمھ مثل 

ما بي أنت ) (ما عندك عمٌرو مقیما(متعلق بساعیا، أنت اسم ما، ساعیا خبر ما، ومثل 
 )َمْعِنیا

 :ملحوظتان
ل أو لكن  إذا جاء بعد خبر ما حرف عطف ومعطوف فإن كان حرف العطف ب:األولى

أو لكن قاعٌد ویكون إعرابھ أنھ خبر ) ما محمد قائما بل قاعٌد(وجب رفع المعطوف مثل 
مبتدأ محذوف تقدیره ھو أي بل ھو قاعد أو لكن ھو قاعد، فإن كان حرف العطف غیر 

ما محمد (بل أو لكن لم یجب الرفع بل یجوز النصب وھو األرجح ویجوز الرفع مثل 
 .ز وال قاعٌد على أنھ خبر مبتدأ محذوف أي وال ھو قاعدویجو) قائما وال قاعدا
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) و ما ذلك على اهللا بعزیز( تزاد الباء في خبر ما كما زیدت في خبر لیس مثل :الثانیة
ویكون ) وما ربك بظالم للعبید) (وما ربك بغافل عما یعملون) (و ما ھو بقول شاعر(

 .الخبر مجرورا لفظا منصوبا محال
 

یس في لغة الحجازیین مثل ما وال تعمل في لغة بني تمیم ولعملھا  تعمل عمل ل ال-3
 :عند الحجازیین شروط منھا

ال حرف نفي ناسخ، أحد ) ال أحٌد أفضَل منك( أن یكون اسمھا وخبرھا نكرتین مثل -1
ال خیٌر ) (ال مھمٌل واجَبھ ناجحا(اسم ال مرفوع، أفضل خبر ال منصوب، ومثل 

 ).ضائعا
 .فإن تقدم الخبر لم تعمل) ال مجتھٌد خائبا(ا على خبرھا مثل  أن یتقدم اسمھ-2
ال حرف نفي، ) ال خیٌر إال مثمٌر( أال یقترن خبرھا بإال فإن اقترن بھا لم تعمل مثل -3

 .خیر مبتدأ، مثمر خبر
  أن یكون ذلك في الشعر مثل-4
 )یاوال َوَطٌر مما َقَضى اُهللا واِق  َتَعزَّ فال شيٌء على األرِض باقیا(

 .وھذا الشرط أورده بعض النحاة، ولم یتفق علیھ الجمیع
 حرف نفي یعمل عمل لیس عند جمھور النحاة وھناك من لم یعملھا ولو  الت-4

استوفت الشروط وھي ال النافیة زیدت علیھا تاء التأنیث المفتوحة وھي تعمل بشروط 
 :أبرزھا شرطان

لب فیھما لفظ الحین، وجاء بلفظ  أن یكون اسمھا وخبرھا دالین على الزمان وغ-1
لقد فروا (، )ندم البغاُة والَت ساعَة َمْنَدِم(، )والَت حین مناص(ساعة أو أوان مثل 

 ).والَت أواَن ِفرار
والت حیَن ( أن یحذف أحد الجزأین االسم أو الخبر والغالب حذف االسم مثل -2

عراب حین خبر الت الت حرف نفي ناسخ مبني على الفتح ال محل لھ من اإل) مناص
منصوب بالفتحة، مناص مضاف إلیھ مجرور بالكسرة، واسم الت محذوف تقدیره 

 .الحین أي الت الحین حین مناص
 

 :حرف نفي یعمل عمل لیس عند بعض النحویین ولعملھا شروط منھا إن -5
 إن( أن یكون خبرھا نكرة أما اسمھا فیجوز أن یكون نكرة وأن یكون معرفة مثل -1

 )إِن الخیُر ضائعا(و)  ضائعا خیٌر
 )ولكن بأن ُیْبَغى علیھ َفُیْخَذال إِن المرُء َمْیًتا بانقضاِء حیاِتھ(
) إن قائٌم رجٌل( أن یتقدم اسمھا على خبرھا فإن تقدم الخبر على االسم لم تعمل مثل -2

 .قائم خبر مقدم رجل مبتدأ مؤخر
أنت مبتدأ نذیر ) إن أنت إال نذیٌر(ثل  أال یقترن خبرھا بإال فإن اقترن بھا لم تعمل م-3

 خبر، أما إن جاءت إال بعد الخبر فإن ذلك ال یؤثر في عملھا مثل
 )إال على أضعِف المجانیِن  إْن ھو ُمْسَتْوِلیا على أحٍد (
إن عندك عمٌرو ( أال یتقدم معمول خبرھا على اسمھا إال إذا كان شبھ جملة مثل -4

 ).مقیما
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 تطبیق
)1( 

ما یأتي الحروف النافیة الناسخة العاملة وغیر العاملة وبین اسم العاملة وخبرھا استخرج م
 :وبین السبب في عدم عمل غیر العاملة

 )وما أنت بھادي العمي عن ضاللتھم (-2        . إن الحكم إال هللا-1
  ال الكذابون أخالئي وال الغشاشون أصدقائي-4      )فنادوا والت حین مناص (-3
 )إن ھذا إال ملك كریم (-6.    لمسئول عنھا بأعلم من السائل ما ا-5
 . ال جھد ضائعا سدى-8     . اصف ألخیك والت أوان عتاب-7
 )وما ھو على الغیب بضنین (-10     )وما ھي إال ذكرى للبشر (-9

)2( 
 :أكمل الجمل اآلتیة بما یناسبھا من اسم أو خبر

 .…… ال ثمرة -2   …… اعتذر والت -1
 خائبة…… ما -4   …… ما شوارع المدینة -3
 .محترم……  ال -6    .مقصرا……  إن -5
 .…… ما معروفك -8    …… ال عذر لك -7
 .محمودا……  إن -10  .عن اآلخرة……  ما الدنیا -9

)3( 
 :ھات ما یأتي في جمل من عندك

 . ما النافیة وقد دخلت الباء في خبرھا-1
 . إن النافیة الناسخة وقد عملت-2
 . ما النافیة وقد فقدت أحد شروط عملھا-3
 . ال النافیة الناسخة وقد عملت-4
 . إن النافیة ولم تعمل لفقد أحد شروط عملھا-5
 . الت وقد عملت-6
 . ال النافیة غیر العاملة لفقد أحد الشروط-7

)4( 
 :أعرب ما یأتي

 .ت وقت مزاح اسكت فال- )وما اهللا یرید ظلما للعالمین (- )إن أنت إال نذیر (-



  2003اْلُلَمُع اْلَبھیَّة  في قواعد اللغة العربیة          محمد محمود عوض اهللا            الطبعة الثانیة 
=============================================================== 

 

 :كاد وأخواتھا: ثالثا
كان أي تدخل على الجملة االسمیة تعمل عمل  كاد وأخواتھا مجموعة أفعال ناسخة ناقصة -1

فترفع االسم وتنصب الخبر، وھي تسمى كاد وأخواتھا، كما تسمى أفعال المقاربة من باب التغلیب 
 .ألنھا لیست كلھا أفعال مقاربة

وإنما لم تكن ھذه األفعال ضمن كان وأخواتھا مع أنھا تعمل عملھا ألنھا تمتاز بصفات 
رھا جملة فعلیة فعلھا مضارع، كما أنھا تنقسم وشروط خاصة حیث یجب أن یكون خب
 .إلى مجموعات لكل مجموعة داللة محددة

 

 : تنقسم ھذه األفعال إلى ثالثة أقسام-2
 أفعال تدل على المقاربة أي تدل على قرب وقوع الخبر وتسمى أفعال المقاربة وھي -أ

أوشك (، )لماُء َیْجُمُدَكَرَب ا(، )كاد المطُر أن ینزل: (مثل. كاد، وكرب، وأوشك: ثالثة
كاد فعل ماض ناقص مبني على الفتح ال محل لھ من : ، وتعرب كما یلي)الفجُر یطُلُع

اإلعراب، المطر اسم كاد مرفوع بالضمة، أن حرف مصدري ونصب،ینزل فعل 
مضارع منصوب بأن وعالمة نصبھ الفتحة، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره ھو یعود 

 .لفعل والفاعل في محل نصب خبر كادعلى المطر، والجملة من ا
 أفعال تدل على الرجاء أي تدل على رجاء تحقق الخبر وتسمى أفعال الرجاء وھي -ب

، عسى فعل ماض )عسى الّضیُق أن ینَفِرج: (مثل. عسى، وحرى، واخلولق: ثالثة
ناقص مبني على فتح مقدر منع من ظھوره التعذر ال محل لھ من اإلعراب، الضیق 

مرفوع بالضمة، أن حرف مصدري ونصب، ینفرج فعل مضارع منصوب اسم عسى 
بأن وعالمة نصبھ الفتحة والفاعل ضمیر مستتر تقدیره ھو یعود على الضیق، والجملة 

اخلولق (، )َحَرى الغائُب أن یعود(من الفعل والفاعل في محل نصب خبر عسى، ومثل 
 ).الجوُّ أن یصفو

ى الشروع في العمل الذي یدل علیھ الخبر  أفعال تدل على الشروع أي تدل عل-ج
شرع، وأنشأ، وأخذ، وطفق، وعلق، وجعل، : وتسمى أفعال الشروع وھي تسعة أفعال

أخذ (، )أنشأ العامُل ینسُِج الثوب(، )شرع ھشاٌم یقرأ: (وأمثلتھا. وأقبل، وھّب، وقام
 الموسرون جعل(، )َعِلَق المسافُر یحدو(، )َطِفَق السائُق یعدو(، )المطُر ینھمر

قام الصناُع (، )ھّب المصلحون یدعون للخیر(، )أقبل الجیُش یتحرك(، )یتصدقون
 ).یتنافسون في العمل

 
 خبر ھذه األفعال ال بد أن یكون جملة فعلیة فعلھا مضارع : خبر كاد وأخواتھا-3

 :مقترن بأن أو مجرد منھا وذلك بحسب التفصیل التالي
من بعد ما كاد یزیُغ ( من أن ویقل اقترانھ بھا، مثال التجرد من أن  فعل المقاربة كاد یكثر تجرده-1

ما كدت أن أصلَي العصَر حتى (، مثال االقتران بأن )یكاد المریُب یقول خذوني) (قلوُب فریٍق منھم
 ).كادت الشمُس أن تغُرَب

یوشك ( بأن  فعل المقاربة أوشك یكثر اقتران خبره بأن ویقل مجیئھ مجردا منھا مثال االقتران-2
 مثال التجرد من أن). المریُض أن یبرأ

 )في بعض ِغرَّاِتِھ ُیواِفُقھا   یوشك من َفرَّ من َمِنیَِّتِھ  (
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 فعل المقاربة كرب یرى بعض النحاة وجوب تجرد خبره من أن وبعضھم یرى أنھ -3
واُه َكَرَب القلُب من َج(مثل كاد یكثر تجرده من أن ویقل اقترانھ بھا مثال التجرد 

 ).وقد َكَرَبْت أعناُقھا أن َتَقطَّعا(، ومثال االقتران بأن )یذوُب
 فعل الرجاء عسى یجب اقترانھ وال یأتي مجردا منھا إال في الشعر وذلك على رأي -4

عسى ربي أن یھدَیني ) (عسى رُبكم أن یرحَمكم(جمھور النحویین، مثال االقتران بأن 
 ، مثال التجرد من أن )سواء السبیل

 )یكون وراَءه فرٌج قریُب  عسى الكرُب الذي أمسیُت فیھ (
 .وبعض النحویین یرى أنھ یكثر اقتران خبر عسى بأن وأنھ یقل تجرده منھا

) حرى الغماُم أن ینقشع( فعال الرجاء حرى واخلولق یجب اقتران خبرھما بأن مثل -5
 ).اخلولق المذنُب أن یتوب(ومثل 

 .جرد خبرھا من أن أفعال الشروع جمیعھا یجب ت-6
 
  ھذه األفعال كما سبق أفعال ناقصة وھناك : جواز مجيء بعض ھذه األفعال تامة-4

ثالثة أفعال منھا یجوز أن ترد تامة فال یكون لھا اسم وال بد أن یكون بعدھا فعل 
مضارع ویكون المصدر المؤول من أن والفعل المضارع بعدھا فاعال لھا وھذه األفعال 

وعسى أن تكرھوا شیئا وھو خیر (مثال عسى التامة . لولق، وأوشكعسى، واخ: ھي
عسى فعل ماض، أن حرف مصدري ونصب، ) لكم وعسى أن تحبوا شیئا وھو شر لكم

تكرھوا فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبھ حذف النون ألنھ من األفعال 
ل من أن الخمسة، واو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع، والمصدر المؤو

 .والفعل المضارع في تأویل مصدر فاعل لعسى
 ).أوشك أن یأتَي الربیُع(ومثال أوشك ) اخلولق أن ُیثِمَر البستاُن(ومثال اخلولق 

 :ملحوظتان
فبعض النحویین یعتبر ) عسى أن یقوم محمٌد(إذا جاء بعد عسى اسم ظاھر مثل : األولى

فعل ماض ناقص، اسمھا مؤخر عسى : عسى ناقصة ویكون اإلعراب عندھم كما یلي
وھو محمد مرفوع بالضمة، أن حرف مصدري ونصب، یقوم فعل مضارع منصوب 
بأن وعالمة نصبھ الفتحة، وفاعلھ ضمیر مستتر تقدیره ھو یعود على محمد وھو وإن 
تأخر لفظا فرتبتھ التقدیم ألنھ اسم عسى، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل 

عسى فعل ماض، : یعتبرھا تامة ویكون اإلعراب عندھمنصب خبر عسى، وبعضھم 
أن یقوم حرف مصدري وفعل مضارع منصوب وھما في تأویل مصدر فاعل لعسى، 

 .ومحمد فاعل للفعل یقوم والتقدیر عسى قیام محمد وتكون على ھذا اإلعراب تامة
فالحجازیون ) الحق عسى أن ینتصر(إذا جاء قبل عسى اسم ظاھر مثل : الثانیة

الحق مبتدأ، عسى فعل ماض، أن : تبرون عسى ھنا تامة ویكون اإلعراب على رأیھمیع
حرف مصدري ونصب، ینتصر فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبھ الفتحة، 
وفاعل ینتصر ضمیر مستتر تقدیره ھو یعود على الحق، وأن والفعل في تأویل مصدر 

رفع خبر المبتدأ الحق، فاعل لعسى، والجملة الفعلیة من عسى وفاعلھا في محل 
وبنو تمیم یعتبرون عسى ناقصة ویكون اإلعراب على . والتقدیر الحق عسى انتصاره

الحق مبتدأ، عسى فعل ماض ناقص، اسمھ ضمیر مستتر تقدیره ھو یعود على : رأیھم
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الحق، أن ینتصر حرف مصدري ونصب وینتصر منصوب بأن، وفاعلھ ضمیر مستتر 
 .عل في تأویل مصدر في محل نصب خبر عسىیعود على الحق، وأن والف

 
تنقسم كاد وأخواتھا من حیث :  تقسیم كاد وأخواتھا من حیث التصرف والجمود-5

 :التصرف والجمود إلى ثالثة أقسام
 قسم یتصرف وقد اشتھر فیھ مجيء الماضي والمضارع وھو كاد وأوشك مثال كاد -أ

، )دوا لیفتنونك عن الذي أوحینا إلیكوإن كا) (فذبحوھا وما كادوا یفعلون(في الماضي 
یكادون َیْسُطون بالذین یتلون ) (یكاد البرُق یخَطُف أبصاَرھم(مثال كاد في المضارع 

 ، مثال أوشك في الماضي )علیھم آیاِتنا
 )إذا قیل ھاتوا أن َیَملُّوا ویمنعوا  ولو ُسِئَل الناُس التراَب ألوشكوا(

واستعمال المضارع في أوشك ) عى علیكم األممیوشك أن تتدا(ومثالھا في المضارع 
 وقد سمع مجيء اسم الفاعل من أوشك مثل . أكثر من استعمال الماضي

 )خالَف األنیِس ُوحوشا َیَبابا   فموشكٌة أرُضنا أن تعود(
 قسم سمع نادرا مجيء المضارع منھ باإلضافة إلى الماضي وھو طفق وجعل مثل -ب
حیَن یجعُل الخطیُب یتكلُم على ) ( حتى تسرَع إلیھ أمُّھما إن َیْطَفُق الطفُل یبكي(

 ).الجالسین أن ینصتوا
 

 تطبیق
)1( 

 :استخرج مما یأتي كاد أو إحدى أخواتھا وبین اسم كل منھا وخبرھا
 )عسى اهللا أن یأتي بالفتح (-2  ).قال تاهللا إن كدت لتردین (-1
 .لغیظ تكاد جھنم تمیز من ا-4   . أوشك النھار أن ینتھي-3
 . حرى المثابر أن ینال مكافأتھ-6  . ھب الزراع یجنون المحصول-5
 . طفق األطباء یحثون على الوقایة-8 . كرب المخطئ یثوب إلى رشده-7
 . اخلولق الرخاء أن یستمر-10 . ذابت الثلوج فجعل الماء یجري-9
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)2( 
ذكر في حالة التمام فیما یلي أفعال تامة وأفعال ناقصة من أخوات كاد بین كال منھا وا

 :فاعل الفعل التام، وفي حالة النقصان اسم الفعل الناقص وخبره
 )عسى أن یبعثك ربك مقاما محمودا (-2     یكاد البناء یتم-1
 . العمر أوشك ینقضي-4   . اخلولق المجد أن ینجح-3
 . عسى الظلم أن یزول-6   . كاد المجرم یفلت-5
 .الغمام اخلولق أن ینقشع -8   . یوشك الكتاب أن یطبع-7
 . اخلولقت الحمى أن تفارق المریض-10   . الدرس عسى أن یسھل-9

)3( 
 :أدخل الفعل المناسب من أفعال المقاربة أو الرجاء أو الشروع على الجمل التالیة

 . الفالح یحصد القمح-2    . الزھر یذبل-1
 . الظالم أن یندم-4   . الجاھل یسيء إلى نفسھ-3
 . علي یدعو إلى الخیر-6  .ء یقضي على المریض الدا-5
 . الزرع ییبس من العطش-8    . الرجالن یقتتالن-7
 . الزاد ینفد-10   . الشیخ أن یدعوني-9

)4( 
ھات في جمل من عندك فعال من أفعال المقاربة وفعال من أفعال الرجاء وفعال من 

 .أفعال الشروع
)5( 

ون من أخوات كاد وقد تأتي تامة مع اختالف معناھا األفعال التالیة قد تأتي ناقصة وتك
 .ھات كال منھا في جملتین تكون في إحداھما تامة وفي الثانیة ناقصة. وسیاقھا

 .أخذ، قام، أنشأ، ھّب
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 :إن وأخواتھا: رابعا
 ھي إن وأن وكأن ولكن ولیت ولعل، وتعمل ھذه  إن وأخواتھا حروف ستة ناسخة-1

إن (مثل الحروف عكس عمل كان وأخواتھا فتدخل على الجملة االسمیة فتنصب االسم وترفع الخبر 
 ).األمَر واضٌح

وإنما عملت ھذه الحروف ألنھا أشبھت األفعال في أنھا تدل على معان فكان لھا عمل 
 .كاألفعال

 

 : معاني ھذه الحروف-2
، ویكون توكید الكالم لمن ھو منكر أو )إن اَهللا غفوٌر رحیٌم( إن معناھا التوكید مثل -1

 .نكر فیؤكد لھ الكالملمن ھو متجاھل أو غیر مكترث فینزل منزلة الم
  أن معناھا التوكید مثل إن ولكنھا ال بد أن یسبقھا كالم مثل أعجبني أو یسرني أو-2

ومثل ) أعلم أن اَهللا على كل شيء قدیٌر(مثل .  علمت أو أرى أو أخبرت أو أبلغت
 ).یسرني أنك مجتھٌد(
 ). محمدا كاتٌبكأن(أو الظن مثل ) كأن المقاتَل أسٌد( كأن معناھا التشبیھ مثل -3
  لكّن معناھا االستدراك وال بد أن یسبقھا كالم فتعقب لكّن برفع ما یتوھم ثبوتھ أو-4

 : نفیھ أو بما یناقضھ أو بما یفید ضده مثل
 .لرفع توھم ثبوت الصالح لھ   .الرجل عالٌم لكنھ فاسٌق

 .لرفع توھم نفي الكرم عنھ   .لیس علٌي شجاعا لكنھ كریٌم
 ).لبیان نقیض ما قبلھا(لنقض ما قبلھا   . لكنھ متحرٌكلیس ھذا بساكٍن

 .لبیان ضد ما قبلھا   .لیس ھذا بأسوَد لكنھ أبیُض
أال لیت الشباَب ( لیت معناھا التمني وھو طلب ما ال طمع فیھ إما ألنھ مستحیل مثل -5

أو فعودة الشباب لمن ذھبت قوتھ مستحیلة عادة، وإما ألنھ یتعسر تحقیقھ ) یعود یوما
فھذا ممكن الحصول ولكن ) لیت لي قنطارا من ذھب(یصعب حصولھ كقول الفقیر 

 .حصولھ متعسر
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) لعل اهللا یرحُمني( لعل معناھا الترجي وھو طلب المحبوب المستقرب حصولھ مثل -6
فقوال لھ قوال (أو التعلیل مثل ) لعل زیدا ھاِلٌك(وقد تفید اإلشفاق وھو توقع المكروه مثل 

 ).یتذكر أو یخشىلینا لعلھ 
 

 ال یجوز تقدم خبر إن على : امتناع تقدم خبر إن وأخواتھا على اسمھا أو علیھا-3
اسمھا كما جاز مع كان وأخواتھا، وذلك ألن األفعال أمكن في العمل من الحروف، 
فكانت أحمل ألن یتصرف في معمولھا، ویستثنى من ذلك ما إذا كان الخبر ظرفا أو 

یجوز فیھما أن یتوسط الخبر بین العامل وبین االسم ألنھم جارا ومجرورا فإنھ 
إن مع (یتوسعون في الظروف والمجرورات ما ال یتوسعون في غیرھما، مثال ذلك 

إن في ذلك آلیًة لقوم ) (إن لدینا أنكاال وجحیما) (إن في ذلك َلِعبرًة) (العسِر ُیسرا
 ).یسمعون

ھا فإنھ ممتنع من باب أولى ألنھ إذا لم یجز أما تقدم الخبر على إن نفسھا أو إحدى أخوات
تقدیمھ على االسم وھو أسھل فإنھ ال یجوز تقدیمھ على العامل نفسھ، وكذلك ال یجوز 
تقدیم معمول الخبر على إن وأخواتھا في جمیع حاالتھ ولو كان ظرفا أو جارا 

ز تقدیمھ ومجرورا؛ ألنھ ال یلزم من تجویز تقدیم الخبر شبھ الجملة على االسم جوا
 .على العامل

 :ملحوظة
ومثل ) في الدار صاحُبھا(ھناك جمل یكون تقدم الخبر فیھا واجبا قبل دخول إن مثل 

حیث إن المبتدأ في الجملة األولى مشتمل على ضمیر یعود على شيء ) في الدار رجٌل(
لة في الخبر فیجب تقدیم الخبر حتى ال یعود الضمیر على متأخر لفظا ورتبة، وفي الجم

الثانیة المبتدأ نكرة ال مسوغ لالبتداء بھا إال تقدم الخبر وھو شبھ جملة، وفي ھاتین 
 إن(الحالتین أیضا یكون تقدم الخبر على االسم بعد دخول إن واجبا فیقال 

 ).إن في الدار رجال(و)  في الدار صاحَبھا
 

ت ما الحرفیة  إذا اقترن: اقتران ما الحرفیة الزائدة بإن وأخواتھا یبطل عملھا-4
الزائدة بإن وأخواتھا أبطلت عملھا ولم تعد مختصة بالجملة االسمیة وذلك ألن ھذه 
األدوات قد أعملت الختصاصھا بالجملة االسمیة، ودخول ما علیھا یزیل ھذا 

مثال دخولھا على الجملة االسمیة . االختصاص ویھیئھا للدخول على الجمل الفعلیة
عرب ھكذا إن حرف توكید ونصب مكفوف عن العمل القترانھ بما ت) إنما اُهللا إلٌھ واحٌد(

الزائدة، ما حرف زائد كفت إن عن العمل ال محل لھ من اإلعراب، ویمكن أن یقال 
 اهللا مبتدأ مرفوع بالضمة، إلھ ) ما كافة وإن مكفوفة(اختصارا إنما كافة ومكفوفة 

إنما یخشى اَهللا (ملة الفعلیة خبر، واحد خبر ثان أو صفة للخبر ومثال دخولھا على الج
قل إنما أنا بشٌر مثُلكم یوَحى إليَّ أنما إلُھكم (ومن األمثلة مع غیر إن ) من عباده العلماُء

 ) ولكنما أسعى لمجد ُمؤَّثٍَّل ) (كأنما ُیساقون إلى الموت وھم ینظرون) (إلٌھ واحٌد
 ).اجتھد لعلما أحرزَت النجاح(

 أن تبطل ما عملھ وأن تبقیھ عامال وإبقاء عمل لیت مع ویستثنى الحرف لیت فإنھ یجوز
یروى بنصب الحمام ) أال لیتما ھذا الحمامَُ لنا(ما أكثر ورودا من إھمالھا وأرجح مثل 

ورفعھ، واإلعراب أال حرف استفتاح ال محل لھ من اإلعراب، لیت من أخوات إن، ما 
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مام بدل من ھذا منصوب، زائدة، ھذا اسم لیت مبني على السكون في محل نصب، الح
 لنا جار ومجرور متعلق بمحذوف في محل رفع خبر لیت، وھذا اإلعراب

أال حرف استفتاح، : على أنھا عاملة، وعلى أنھا غیر عاملة یكون اإلعراب كما یلي
 .لیتما كافة ومكفوفة، ھذا مبتدأ، الحمام بدل، لنا خبر المبتدأ

التي تبطل عمل إن وأخواتھا، أما ما الموصولة وال بد من التنبھ إلى أن ما الزائدة ھي 
واإلعراب ) إنما صنعوا كیُد ساحٍر(وما المصدریة فال تبطل عملھا مثال ما الموصولة 

إن حرف توكید ونصب، ما اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل 
 نصب اسم إن، صنعوا فعل ماض وواو الجماعة فاعل، والجملة من الفعل والفاعل

 صلة الموصول ال محل لھا من اإلعراب، كید خبر إن مرفوع، ساحر 
إن ما فعلت (ومثال ما المصدریة . والتقدیر إن الذي صنعوا كید ساحر. مضاف إلیھ

إن حرف توكید ونصب ما حرف مصدري فعلت فعل ماض وتاء المخاطب ) حسٌن
ر إن والتقدیر فاعلھ والمصدر المؤول من ما والفعل في محل نصب اسم إن، حسن خب

 .إن فعلك حسن
النون المشددة في ھذه الحروف :  تخفیف النون المشددة في إّن وأّن وكأّن ولكّن-5

األربعة كما ھو معلوم مكونة من نونین، األولى ساكنة والثانیة متحركة، وقد عرفت 
اللغة العربیة تخفیف ھذه الحروف بحذف النون المتحركة وتكون أحكام ھذه الحروف 

 : تخفیفھا على النحو التاليبعد
إْن محمدا ( إذا خففت إّن یجوز إبقاء عملھا ویجوز إھمالھ واألرجح اإلھمال مثال إبقاء عملھا -1

. إن مخففة من الثقیلة حرف توكید ونصب، محمدا اسمھا منصوب، كریم خبرھا مرفوع) كریٌم
الثقیلة ال عمل لھا أو ملغاة، كل مبتدأ، إن مخففة من ) إْن كلُّ نفٍس َلّما علیھا حافظ(ومثال إھمالھا 

نفس مضاف إلیھ، لما أداة نفي، علیھا خبر مقدم لحافظ، حافظ مبتدأ مؤخر، وجملة علیھا حافظ خبر 
إْن كلُّ من في السموات واألرض إال آتي ) (وإن كٌل لما جمیٌع لدینا محضرون(المبتدأ كل، ومثل 

 ). الرحمِن عبدا
جب أن تدخل على خبرھا الم تسمى الالم الفارقة ألنھا تفرق وإذا أھملت إن المخففة و

 .بین إن المخففة من الثقیلة وإن النافیة التي تعمل عمل لیس
 :ملحوظتان

 إذا أعملت إْن فال تلزمھا الالم ألنھا ال تلتبس في ھذه الحالة بإْن النافیة ألن :األولى
 .النافیة ال تنصب االسم وترفع الخبر

 ھملت وظھر المعنى المقصود ال تلزم الالم مثل إذا أ:الثانیة
 )وإْن مالٌك كانت ِكراَم المعادِن  ونحُن أباُة الضَِّیِم من آِل ماِلٍك(

فإن المعنى في مقام المدح والفخر ھو إثبات أن مالكا من المعادن الكریمة ولیس نفي 
 ھي روایة ذلك فھي ال تلتبس بإن النافیة ولذلك فھي غیر الزمة، یجوز حذفھا كما

 .البیت، ویجوز أن یقال وإن مالك لكانت كرام المعادن
وإذا خففت إن وأھملت ودخلت على جملة فعلیة فال یلیھا من األفعال إال األفعال 

وإْن كانت (الناسخة لالبتداء مثل كان وأخواتھا وكاد وأخواتھا وظن وأخواتھا مثل 
وإْن نظنُّك ) (ذین كفروا َلُیْزِلُقونَك بأبصارھموإْن یكاُد ال) (لكبیرًة إال على الذین ھدى اهللا

وقد سمع مجيء غیر الفعل الناسخ بعدھا ) وإْن وجدنا أكثَرھم لفاسقین) (َلِمَن الكاذبین
 ومثل) إْن یزیُنك َلنفُسك وإْن َیشیُنك َلِھَیْھ(مثل 

 ) َحلَّْت علیَك عقوبُة الُمَتَعمِِّد   ُشلَّْت یمیُنك إْن قتلَت َلمسلما(
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 .رجح الجمھور أال یقاس على ھذین المثالین وأن یقتصر فیھما على السماعو
2 
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أن یكون ضمیرا ال :  إذا خففت أّن بقي عملھا ولكن یجب في اسمھا ثالثة أمور-
) أوقن أِن الصبُر مفتاُح الفرج(ظاھرا، وأن یكون بمعنى الشأن، وأن یكون محذوفا مثل 

مستتر تقدیره أنا، أن حرف توكید ونصب أوقن فعل مضارع مرفوع، الفاعل ضمیر 
وھي مخففة من الثقیلة مبني على السكون ال محل لھ من اإلعراب، وحرك بالكسر 
اللتقاء الساكنین، اسمھا ضمیر الشأن محذوف في محل نصب والتقدیر أنھ، الصبر 

بر مبتدأ مرفوع مفتاح خبر المبتدأ مرفوع، الفرج مضاف إلیھ، والجملة من المبتدأ والخ
 .في محل رفع خبر أْن

ویجب في خبرھا أن یكون جملة ال مفردا وقد تحتاج الجملة إلى فاصل یفصلھا من أن 
 :وقد ال تحتاج إلى فاصل وذلك بحسب التفصیل اآلتي

وآخُر دعواھم أِن الحمُد هللا ربِّ ( إذا كان الخبر جملة اسمیة لم تحتج إلى فاصل مثل -أ
وُنوُدوا أن ِتْلُكُم الجنُة ُأوِرثُتموھا (هللا أي األمر والشأن ومثل التقدیر أنھ الحمد ) العالمین

وقد حذف اسم أْن وولیتھا . التقدیر أنھ أي الشأن تلكم الجنة أورثتموھا) بما كنتم تعملون
وھذا في الجملة المثبتة أما إذا كانت الجملة منفیة فإن حرف . الجملة االسمیة بال فاصل

 ). ال إلھ إال ھووأْن(النفي یلي أْن مثل 
وأْن لیس لإلنسان ( إذا كان الخبر جملة فعلیة فعلھا جامد لم تحتج إلى فاصل مثل -ب

التقدیر ) وأْن عسى أن یكون قد اقترب أجُلھم(التقدیر وأنھ لیس، ومثل ) إال ما سعى
 .وأنھ عسى

دى نا( إذا كان الخبر جملة فعلیة فعلھا متصرف وھو دعاء لم تحتج إلى فاصل مثل -ج
 . التقدیر أنھ نصر اهللا جیشھم) المسلمون أْن َنَصَر اُهللا جیَشھم

 إذا كان الخبر جملة فعلیة فعلھا متصرف وھو غیر دعاء فإنھ یجب أن یفصل من أن -د
 :بفاصل وھو أحد أربعة

 )لیعلَم أْن قد َأْبَلغوا) (ونعلَم أْن قد صدقَتنا( قد مثل -1
 ) أْن سیكوُن منكم مرضىعلم( حرف التنفیس وھو السین مثل -2
 .أنھ ال یرجع) أفال یرون أال یرجُع إلیھم قوال( حرف النفي ال مثل -3

 ).أیحَسُب اإلنساُن أْن لن نجمَع عظاَمھ( لن مثل 
 ).أیحَسُب أْن لم یره أحد( لم مثل 
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 )وأْن لو استقاموا على الطریقة ألسقیناھم ماًء َغَدقا( لو مثل -4
 :ملحوظتان

 خبر أن المخففة جملة فعلیة فعلھا متصرف غیر دعاء ولم یفصل من أن  جاء:األولى
 وذلك في الشعر للضرورة مثل 

 .التقدیر أنھ یؤملون) قبَل أن ُیْسألوا بأعظِم ُسْؤِل  علموا أْن ُیَؤمَُّلوَن فجادوا(
 جاء اسم أن المخففة ضمیرا بارزا غیر ضمیر شأن وجاء خبرھا مفردا وذلك :الثانیة

 ر للضرورة أیضا مثل في الشع
 )وأْنك ھناك تكون الثِّماال  بأْنك ربیٌع وغیٌث َمریٌع(
 إذا خففت كأّن بقي عملھا ویغلب في اسمھا أن یكون ضمیر شأن محذوفا وقد یرد -3

 اسمھا مذكورا ویكون غیر ضمیر شأن مثل 
 )مكأْن ظبیًةٌ  َتْعُطو إلي وارِق السََّل  ویوما ُتوافینا بوجٍھ ُمَقسَِّم(

 یروى بنصب ظبیة فتكون اسم كأْن وجملة تعطو صفة لظبیة والخبر محذوف تقدیره 
كأْن ظبیة عاطیة ھذه  المرأة، ویروى برفع ظبیة على أنھا خبر كأْن واسمھا ضمیر 

 .ظبیة) أي الشأن(الشأن محذوف والتقدیر كأنھ 
لى روایة رفع ویغلب في خبرھا أن یكون جملة وقد جاء مفردا وذلك كالمثال السابق ع

 :ومثل. ظبیة على أنھا الخبر
 ) كأْن ثدییھ ُحقَّاِن  وصدٍر مشرِق النَّحِر (

ورد بنصب ثدییھ على أنھا اسم كأن وھو اسم ظاھر، وحقان خبر، وورد ھذا البیت 
وعلى ھذه الروایة اسم كأن ضمیر الشأن وثدیاه مبتدأ ) كأْن ثدیاه حقان(برفع الثدیین 

 .االسمیة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر كأنوحقان خبر والجملة 
إذا كان خبر كأْن المخففة مفردا فال یحتاج إلى فاصل یفصلھ من كأْن وكذلك إذا كان 

أما إذا كان جملة فعلیة فإنھ یحتاج لفاصل . جملة اسمیة فال یحتاج لفاصل أیضا
 والفاصل قد یكون الحرف قد مثل 

 )َلّما َتُزْل برحاِلنا وكأْن قِد    ِركاَبناَأِزَف التََّرحُُّل غیَر أّن(
) كأْن لم تغَن باألمس(وقد یكون لم مثل ) كأْن قد طلع الفجر(أي وكأن قد زالت ومثل 

 )أنیٌس ولم َیْسُمْر بمكَة ساِمُر  كأْن لم یكن بیَن الَحجوِن إلى الصفا( ومثل
ي لیظھر الفرق بین كأْن وإنما وجب الفصل في ھذه الحالة بقد في اإلثبات ولم في النف

ھذه الدالة على التشبیھ والمخففة من المشددة وبین كأْن التي ھي مركبة من الكاف 
حرف الجر ومن أن المصدریة التي تنصب المضارع فوجود قد أو لم یدل على أن كأن 

 .التي سبقت أیا منھما ھي المخففة من الثقیلة وھي من أخوات إن
ھا وزال اختصاصھا بالجملة االسمیة فیجوز أن یلیھا جملة  إذا خففت لكّن أھمل عمل-4

وتعرب ) لكِن الراسخون في العلم منھم والمؤمنون یؤمنون بما ُأنِزل إلیك(اسمیة مثل 
لكْن مخففة من لكّن المشددة ال عمل لھا حرف مبني على السكون ال محل لھ : كما یلي

سخون مبتدأ مرفوع بالواو ألنھ جمع من اإلعراب، وُحرك بالكسر اللتقاء الساكنین، الرا
مذكر سالم، في العلم منھم جار ومجرور متعلق بالراسخون، والمؤمنون معطوف على 
الراسخون، یؤمنون جملة فعلیة من فعل وفاعل في محل رفع خبر المبتدأ، ویجوز أن 

 ال لكْن مخففة من لكّن) وما ظلمھم اهللا ولكْن أنفَسھم یظلمون(یلیھا جملة فعلیة مثل 
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عمل لھا، أنفسھم مفعول بھ مقدم للفعل یظلمون، یظلمون فعل مضارع مرفوع بالنون 
 .والواو فاعل

 

 إن وأن حرفان یفیدان التوكید ویعمالن النصب في : كسر ھمزة إن وفتحھا-6
االسم والرفع في الخبر، والفرق بینھما أن األولى مكسورة الھمزة والثانیة مفتوحتھا 

 وجوب الكسر، ووجوب الفتح، وجواز: لكسر والفتح ثالث حاالتوللھمزة من حیث ا
 : الكسر والفتح وتفصیل ذلك كما یلي

 تكسر ھمزة إن وجوبا في مواضع كثیرة وكلھا تعود إلى مقیاس واحد وھو أن تكون -أ
 :في أول جملتھا وأال یصح سبك مصدر منھا ومن معمولیھا ومن ذلك المواضع التالیة

ویدخل ) إنا أنزلناه في لیلة القدر) (إنا أعطیناك الكوثر(اء الجملة مثل  أن تقع في ابتد-1
أال إن أولیاء (ومثل ) أال إنھم ھم السفھاء(في ھذا ما إذا وقعت بعد أال االستفتاحیة مثل 

 .ألنھا في أول الجملة المبتدأ بھا) اهللا ال خوٌف علیھم وال ھم یحزنون
 ).قال إني عبد اهللا( أن تقع محكیة مثل -2
یس (، )حم والكتاِب المبین إنا أنزلناه في لیلٍة مباركٍة( أن تقع في جواب القسم مثل -3

فال أقسم بما تبصرون وما ال تبصرون إنھ َلقوُل (، )والقرآِن الحكیِم إنك َلِمَن المرَسلین
 ).واهللا إنك لصدیقي(، )رسوٍل كریٍم

جاء الذي إنھ (، )وز ما إن مفاِتَحُھوآتیناه من الكن( أن تقع في أول جملة الصلة مثل -4
 ).مجتھد

كما أخرجك ربك من بیتك بالحق وإن فریقا من ( أن تقع في أول جملة الحال مثل -5
 ).زرُتھ وإني ذو أمل(ومثل ) المؤمنین َلكارھون

 ).جاء ضیٌف إنھ صدیقي( أن تقع في أول جملة الصفة مثل -6
اتجھ إلى اهللا (ان لإلضافة إلى الجمل مثل  أن تقع بعد حیث وإذ ألنھما ظرفان مالزم-7

 ).دافع عن وطنك إذ إن الدفاَع عنھ واجٌب مقدٌس(ومثل ) بدعائك حیُث إنھ سمیُع الدعاء
 أن تقع قبل الالم المعلِّقة وھي الالم الواقعة في خبر إن، وسمیت معلقة ألنھا تاتي -8

 ا عن العمل أي ال تجعلبعد فعل من أفعال القلوب وھي أفعال تنصب مفعولین فتعلقھ
) واُهللا یشھد إن المنافقین لكاذبون) (واُهللا یعلُم إنك َلَرسوُلھ( الفعل ینصب المفعولین مثل 

 ).علمُت إن علیا َلمجتھد(ومثل 
 ).حاتٌم إنھ كریٌم) (عمٌرو إنھ مجٌد( أن تقع في جملة خبر عن اسم ذات مثل -9
ت علیھ من اسمھا وخبرھا بمصدر  تفتح ھمزة أن وجوبا إذا قدرت ھي وما دخل-ب

 :وذلك في المواضع التالیة
أي یسعدني توفیقك، ویؤخذ ) ُیسِعدِني أنك ُمَوفٌَّق( أن یكون المصدر فاعال مثل -1

 .المصدر المؤول من الخبر ویجعل االسم مضافا إلیھ
  تقدیر) قل أوحي إلي أنھ استمع نفٌر من الِجنِّ( أن یكون المصدر نائب فاعل مثل -2

 .المصدر استماع نفر من الجن
 .تقدیر المصدر علمت جدك) علمُت أنك مجٌد( أن یكون المصدر مفعوال بھ مثل -3
التقدیر فرحت بنجاح ) فرحُت بأن محمدا ناجح( أن یكون المصدر مجرورا مثل -4

 .محمد
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التقدیر من صفاتھ ) من صفاِتھ أنھ یساعُد المحتاَج( أن یكون المصدر مبتدأ مثل -5
 .ساعدة المحتاجم
التقدیر الثابت فعلھ ) الثابُت أنھ فعل ذلك( أن یكون المصدر خبرا عن اسم معنى مثل -6

 .ذلك
التقدیر كثرة ) ُتعجُبني أخالُقھ إال أنھ كثیُر النِّسیان( أن یكون المصدر مستثنى مثل -7

 .نسیانھ
 : یجوز كسر ھمزة إن وفتحھا في المواضع التالیة-ج
یجوز كسر ) محمدا قائٌم) أو إّن(خرجُت فإذا أّن ( إذا الفجائیة مثل  إذا وقعت بعد-1

ھمزة إن ویجوز فتحھا فالكسر على اعتبار أنھا في بدایة جملة والتقدیر فإذا محمد قائم، 
والفتح على اعتبار أنھا مقدرة مع اسمھا وخبرھا بمصدر مبتدأ وخبره محذوف والتقدیر 

ا الفجائیة على اعتبار أنھا اسم والتقدیر فإذا قیام محمد فإذا قیام محمد موجود أو خبره إذ
 .أي ففي الحضرة قیام محمد

یجوز ) َمن یدرْس فإنھ ناجح( إذا وقعت بعد الفاء التي تأتي في جواب الشرط مثل -2
فیھا الكسر فإنھ ناجح وتكون في بدایة جملة جواب الشرط، ویجوز فیھا الفتح فأنھ ناجح 

  من أن ومعمولیھا مبتدأ خبره محذوف والتقدیر فنجاحھویكون المصدر المؤول
كتب ربكم (وقد قرئ قولھ تعالى .  ثابت أو خبرا لمبتدأ محذوف والتقدیر فالثابت نجاحھ

 على نفسھ الرحمَة أنھ من عمل منكم سوءا بجھالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنھ
 وھي بالكسر في بدایة بفتح فأنھ غفور رحیم وبكسرھا فإنھ غفور رحیم،)  غفور رحیم

جملة جواب الشرط، وبالفتح على جعل أن ومعمولیھا مصدرا لمبتدأ خبره محذوف 
 .والتقدیر فالغفران جزاؤه أو على جعلھا خبرا لمبتدأ محذوف والتقدیر فجزاؤه الغفران

یجوز فیھا ) حلفُت أن زیدا قائٌم( إذا وقعت جواب قسم ولیس في خبرھا الالم مثل -3
لفتح، فالكسر على اعتبار أنھا في بدایة جملة جواب القسم، والفتح على اعتبار الكسر وا

أنھا مع اسمھا وخبرھا تؤول بمصدر مجرور بحرف جر محذوف والتقدیر حلفت على 
 .قیام زید

خیُر القوِل ( أن تقع بعد مبتدأ ھو في المعنى قول، وخبر إن قول والقائل واحد مثل -4
أن تكسر ھمزة إن وتكون بذلك واقعة في أول جملة الخبر ویكون یجوز ) إني أحَمُد اَهللا

اإلعراب خیر القول مبتدأ ومضاف إلیھ، وإني أحمد اهللا إن حرف توكید ونصب ویاء 
المتكلم اسم إن وأحمد فعل مضارع والفاعل ضمیر مستتر تقدیره أنا، واهللا منصوب 

.  اهللا خبر المبتدأ خیر القولعلى التعظیم، وجملة أحمد اهللا خبر إن، وجملة إني أحمد
ویجوز أن تفتح ھمزة أن . وال تحتاج ھذه الجملة إلى رابط ألنھا نفس المبتدأ في المعنى

وتكون ھي وما دخلت علیھ في تأویل مصدر خبر المبتدأ وھو خیر القول ویكون 
 .التقدیر خیر القول حمد اهللا

 

عد إن المكسورة على واحد مما  یجوز دخول الالم ب: دخول الالم بعد إن المكسورة-7
سیأتي، وتسمى ھذه الالم الالم المزحَلقة، وھي في األصل الم االبتداء التي تأتي في 

 صدر الجملة االسمیة لتقویة المعنى وتوكیده وحقھا أن تدخل على أول الكالم ألن
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  لھا صدر الكالم، ولكن لما كانت ھي للتأكید وإن للتأكید كرھوا الجمع بین حرفین
بمعنى واحد فأخروا الالم إلى المتأخر عن إن ولذلك سمیت المزحلقة ومن أحكام 

 :دخولھا على ما بعد إن ما یلي
 . تدخل ھذه الالم بعد إن فقط وال تدخل بعد غیرھا من أخواتھا-1
إن من البیان ) (إن في ذلك َلعبرًة( تدخل على اسم إن المتأخر عن الخبر مثل -2

 ).َلسحرا
 : خبر إن في الحاالت التالیة تدخل على-3
ربك اسم إن، لذو الالم ھي الالم المزحلقة ) إن ربك َلذو مغفرة( إذا كان مفردا مثل -أ

إن (ال محل لھا من اإلعراب، ذو خبر إن مرفوع بالواو، مغفرة مضاف إلیھ ومثل 
 ).محمدا َلكریم

اسم إن لخلقھ الالم ھي محمدا ) إن محمدا َلُخُلُقُھ كریٌم( إذا كان جملة اسمیة مثل -ب
الالم المزحلقة، خلقھ مبتدأ، كریم خبر المبتدأ، الجملة االسمیة من المبتدأ وخبره خبر 

 .إن
 ).إن علیا َلفي البیت) (إن الكتاَب َلعنَدك( إذا كان شبھ جملة مثل -ج
وإنك لتھدي إلى ( إذا كان جملة فعلیة فعلھا مضارع لم تقترن بھ السین أو سوف مثل -د

 ).إن ھشاما لسوف یسافر(وقیل إنھا تدخل مع سوف مثل ) اط مستقیمصر
 ).إن َعْمًرا لقد قام( إذا كان جملة فعلیة فعلھا ماض متصرف مقترن بقد -ھـ
إن محمودا َلِنْعَم ( إذا كان جملة فعلیة فعلھا ماض جامد على رأي بعض النحاة مثل -و

 ).الرجل
ھذا اسم إن، لھو الالم ) ُھَو القَصص الحقُّإن ھذا َل( تدخل على ضمیر الفصل مثل -4

ھي الالم المزحلقة، ھو ضمیر فصل ال محل لھ من اإلعراب، القصص خبر إن، الحق 
 ویسمى الضمیر ھو ضمیر فصل ألنھ یفصل بین . خبر ثان أو صفة للخبر

كون فإنھ یحتمل أن ی) محمٌد القائُم(ألنھ إذا قیل ) محمٌد ھو القائُم(الخبر والصفة مثل 
القائم صفة لمحمد وأن یكون خبرا فلما أتي بھو تعین أن یكون القائم خبرا، ألنھ ال 

وھو في ھذه الحالة حرف وضع على صورة الضمیر . یفصل بین الصفة والموصوف
ولیس ھو الضمیر المعرفة الذي لھ محل من اإلعراب، ویشترط فیھ لیكون ضمیر 

صلھما المبتدأ والخبر، وأن یكون االسمان فصل أن یفصل بین المبتدأ والخبر أو ما أ
اللذان یقع بینھما معرفتین، وأن یكون على صیغة ضمیر الرفع، وأن یطابق ما قبلھ في 

إنا لنحن ) (إنك ألنت الحلیُم الرشیُد(الغیبة أو الحضور أو اإلفراد أو الجمع مثل 
 )إنا لنحن المسبحون) (الصافون
 ).إن المھمل لم ینجح(إذا كان منفیا مثل  ال تدخل الالم على الخبر :ملحوظة

 تدخل على معمول الخبر إذا توسط بین اسم إن وخبرھا، وكان الخبر مما یصح -5
 .دخول الالم علیھ، وأال تكون عند دخولھا على المعمول قد دخلت على الخبر

أو ) إن زیدا َلطعاَمك آِكٌل(والمعمول الذي تدخل علیھ الالم ھو المفعول بھ للخبر مثل 
أو الجار والمجرور المتعلق بالخبر ) إن زیدا َلعندي ُمقیٌم(الظرف المتعلق بالخبر مثل 

إن زیدا (وال تدخل على المعمول إذا كان حاال مثل ). إن زیدا َلفي الدار جالٌس(مثل 
إن زیدا (أو مفعوال مطلقا مثل ) إن محمدا َعَرًقا یتصبُب(أو تمییزا مثل ) راكبا حاضٌر

 ).إن محمدا تأدیبا ضارٌب ابَنھ(أو مفعوال ألجلھ مثل ) ألمیِر راكٌبُركوَب ا
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 إذا أتي بعد اسم إن وخبرھا بعاطف ومعطوف جاز في االسم : العطف على اسم إن-8
) إن محمدا كریٌم وعلیا(األول النصب عطفا على اسم إن مثل : المعطوف وجھان

أي وعلي ) محمدا كریٌم وعليٌّإن (والثاني الرفع على انھ مبتدأ خبره محذوف مثل 
كذلك، وقیل إنھ معطوف على محل اسم إن ألنھ في األصل مرفوع لكونھ مبتدأ وھذا 

 .الرأي مشھور، ولكن األول ھو الصحیح
فإذا كان العطف قبل أن تستكمل إن خبرھا بأن جاء العاطف والمعطوف بعد االسم 

إن َحَسنا و ُحَسْینا (اة مثل وقبل الخبر فإنھ یتعین نصب المعطوف عند جمھور النح
 ).ذاھبان

 : وتلحق بإن في العطف على اسمھا أن المفتوحة ولكن مثل
 ).علمت أن زیدا قائٌم وَعْمًرا أو وعمٌرو(
 ).علمت أن زیدا وَعْمًرا قائمان(
 ).ما زیٌد قائما، لكن َعْمًرا منطلٌق وخالدا أو خالٌد(
 ).انما زیٌد قائما، لكن َعْمًرا وخالدا منطلق(

 
 تطبیق

)1( 
 :استخرج مما یأتي إن أو أیا من أخواتھا وبین اسمھا وخبرھا مع بیان نوع الخبر

 ).إن اهللا مع الذین اتقوا والذین ھم محسنون (-1
 . لبث القوم لحظة صامتین كأن على رؤوسھم الطیر-2
 .تدل على أنھ الواحد    وفي كل شيء لھ آیة-3
 لت لھا إن الكرام قلیلفق    تعیرنا أنا قلیل عدیدنا-4
 ولكنھ بالدارعین بخیل   جواد على العالت بالمال كلھ-5
 )كتب علیكم الصیام كما كتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون (-6
 )قالت یا لیتني مت قبل ھذا وكنت نسیا منسیا(-7
 . اصفح عن المسيء لعلھ یندم-8
 )فلما جاءت قیل أھكذا عرشك قالت كأنھ ھو (-9

 )لیتني لم أتخذ فالنا خلیال( -10
)2( 

استخرج مما یأتي العاملة وغیر العاملة من إن وأخواتھا وبین سبب عدم عمل التي ال 
 :تعمل

 ).ومن یشرك باهللا فكأنما خر من السماء (-1
 .ولكن أخوھا من یبیت على وجل   ولیس أخو الحاجات من بات نائما-2
 .الطمع وتقلون عند   إنكم لتكثرون عند الفزع-3
 ).وإذ نتقنا الجبل فوقھم كأنھ ظلة وظنوا أنھ واقع بھم (-4
 ).إنما أنت منذر ولكل قوم ھاد (-5
 . األصدقاء كثیرون لكنما األوفیاء قلیلون-6
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 . لیتما الحیاة خالیة من الكدر-7
 )وأن لو استقاموا على الطریقة ألسقیناھم ماء غدقا (-8
 . إِن المجتھد لمتفوق-9

 .لحرارة كأن قد عاد الصیف اشتدت ا-10
)3( 

 :أكمل الجمل التالیة بما یناسبھا بحسب ما بین القوسین
 )إن مقرونة بما الزائدة التي تكفھا عن العمل(  . البناء شاھق0000 -1
 )مبتدأ بعد إنما(   . بالنیات0000 إنما -2
 )حرف توكید ناسخ مناسب.(الرجوع إلى الحق فضیلة0000 علمت -3
 )حرف ناسخ یدل على االستدراك مع اسمھ     ( . لم یسقط0000دار  تصدع الج-4
 )اسم مناسب إلن(  . صافیة األدیم0000 إن -5
 )خبر مناسب(  . حجة0000 ال تلم الغائب لعل -6
 )خبر مناسب(    . 0000 كأن اللیل -7
 )اسم للیت مناسب(   . تعود0000 لیت -8
 )مبتدأ مناسب(   . العمل0000 إنما -9

 )اسم أن مناسب( . طویلة العنق0000 علمت أن -10
)4( 

 :بین فیما یأتي سبب كسر ھمزة إن أو فتحھا
 .  یسعدني أنك حصلت على الشھادة-2   )ویقولون إنھ لمجنون (-1
 . یشكو بعض الناس من أن متاعبھ كثیرة-3
 . من الثابت أن عاقبة اإلھمال الندم-5   ).إن مع العسر یسرا (-4
 . من نعم اهللا علینا أنھ ھدانا لإلسالم- 7 )ا باهللا جھد أیمانھم إنھم لمعكموأقسمو (-6
 . أصل رحمي وإني ألرجو رضا اهللا-9 . ال تحتقر الضعیف إذ إن ذلك ظلم-8

 ) فلما تبین لھ قال أعلم أن اهللا على كل شيء قدیر (-10
)5( 

 :ھات في جمل من عندك ما یأتي
 .برھا إن عاملة وقد دخلت الالم في خ-1
 . لكن وقد كفتھا ما عن العمل-2
 . كأن مخففة من الثقیلة وقد فصل خبرھا بلم-3
 . أن مخففة من الثقیلة وقد فصل خبرھا بالسین أو سوف-4
  إن وقد دخلت الالم على اسمھا المتأخر-5
 . إن وقد عطف على اسمھا بعد استكمال خبرھا-6
 . إن وقد دخلت الالم على معمول خبرھا-7
 .ت وقد اتصلت بھا ما الزائدة لی-8
 . إن مخففة من الثقیلة ومھملة-9

 . خبرا إلن یجب تقدیمھ على اسمھا-10
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)6( 

 :أعرب ما یأتي
 )إن للمتقین عند ربھم جنات النعیم (-
 )اعلموا أنما الحیاة الدنیا لعب ولھو (-
 . ولكن ما ُیقضى فسوف یكون-
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 :ال النافیة للجنس: خامسا
، وھي تعمل عمل إن فتنصب المبتدأ اسما لھا وترفع  ال النافیة الجنس حرف ناسخ-1

الخبر خبرا لھا، وإنما لم تكن ضمن أخوات إن ألن معناھا وشروط عملھا وإعراب 
ي معھا إال في االختصاص بالجملة االسمیة، اسمھا یختلف عن إن وأخواتھا فھي ال تلتق

 .ونصب االسم ورفع الخبر
 
 أنھا تفید نفي الحكم عن جنس اسمھا، فیكون المقصود بھا  معنى ال النافیة للجنس-2

) ال إنسان مخلد(استغراق نفي الجنس الذي یدل علیھ اسمھا على سبیل التنصیص مثل 
خلود عن جنس اإلنسان أي أن النفي استغرق فقد أفادت ال في ھذا المثال نفي الحكم بال

 .الجنس كلھ
 :ملحوظتان

 ھناك فرق بین ال النافیة للجنس ھذه وبین ال التي تعمل عمل لیس والتي سبق :األولى
ذكرھا في األحرف المشبھات بلیس؛ ألن ال النافیة للجنس نص في نفي الجنس، وال 

وال ) ال رجٌل قائٌم بل رجالن(قول المشبھة بلیس تنفي الوحدة ال الجنس، فیجوز أن ن
 ).ال رجَل قائم بل رجالن(یجوز أن نقول 

 ھناك فرق أیضا بین ال النافیة للجنس وال التي تدخل على الفعل المضارع مثل :الثانیة
؛ ألن ھذه تدخل على الفعل وال النافیة للجنس مختصة بالدخول )أخوك ال یعمل الشر(

لفظا أوتقدیرا ) من(یستدعي أن یكون ھناك حرف الجر على االسم واستغراق النفي بھا 
ال من رجل ومن تدخل على األسماء فكانت ال مختصة ) ال رجل قائم(ألن تقدیر 

 .باألسماء
 
 :  تعمل ال النافیة للجنس عمل إن بشروط منھا: شروط عمل ال النافیة للجنس-3
تعمل ال  أن تكون نافیة للجنس، وأن یكون النفي نصا في ذلك، فال -1

، وال الزائدة مثل )ال تحزْن(الناھیة عمل إن؛ ألنھا تدخل على الفعل مثل 
، وال التي بمعنى لیس ألنھا تنفي الوحدة )ما منعك أال تسجَد إذ أمرُتك(

 ).ال رجٌل في الدار بل رجالن(وال تنفي الجنس مثل 
ق نفي الجنس  أن یكون اسمھا وخبرھا نكرتین؛ ألنھ لما كان المقصود بھا استغرا-2

كان ال بد أن یكون اسمھا نكرة؛ ألن النكرة ھي التي تدل على الجنس وتفید الشیوع 
والعموم وبخاصة في سیاق النفي، والمعرفة محددة ال تدل على استغراق الجنس، فإن 

فإنھ یؤول بنكرة أي ) قضیة وال أبا َحَسٍن لھا(ورد ما یفید أنھا عملت في المعرفة مثل 
 حسن لھا أو وال فیصل لھا بجعل أبي حسن كأنھ اسم جنس یدل على من وال مثل أبي

 .یفصل في القضایا
 . أن یكون اسمھا مقدما وخبرھا مؤخرا-3
 . أال یفصل بینھا وبین اسمھا فاصل-4
) جئُت بال زاد( أال یدخل علیھا حرف جر فإن دخل علیھا لم تفد نفي الجنس مثل  -5

 .فة وما بعدھا مضاف إلیھأي بغیر زاد فھي بمعنى غیر مضا
 :ملحوظة
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، )ال زیٌد في الدار وال عمٌرو(إذا دخلت ال على معرفة لم تعمل ووجب تكرارھا مثل 
، ویكون ما بعدھا حینئذ مبتدأ وخبرا ومعطوفا، وكذلك )ال محمٌد في المجلس وال عليٌّ(

ال ھم عنھا ال فیھا َغْوٌل و(إذا تقدم الخبر على االسم لم تعمل ووجب تكرارھا مثل 
 .وما بعدھا خبر مقدم ومبتدأ مؤخر) ُینَزفون

 

 : عمل ال النافیة للجنس-4
 : إذا استوفت ال شروط عملھا عملت عمل إن، وكان السمھا حكمان-أ

) ال صاحَب علم ممقوٌت( النصب إذا كان مضافا، أو شبیھا بالمضاف مثال المضاف -1
، قبیحا اسم ال )ال قبیحا فعُلھ ممدوٌح(ف ، ومثال الشبیھ بالمضا)ال صاحَب جود مذموٌم(

 . منصوب ألنھ شبیھ بالمضاف، فعلھ فاعل لقبیح، ممدوح خبر ال
 ومعنى الشبیھ بالمضاف ھو ما اتصل بھ شيء من تمام معناه، أو ما كان لھ تعلق بھ،

 )ال َحَسًنا سلوُكھ مكروٌه( والذي یتمم معناه أو یتعلق بھ إما أن یكون مرفوعا بھ مثل  
عملھ نائب فاعل لمشكورا، أو ) ال مشكورا عمُلھ ُیَذمُّ(سلوكھ فاعل لحسنا، ومثل 

ال (عملھ مفعول بھ لمتقنا، أو ظرفا متعلقا بھ مثل  ) ال ُمتِقنا عمَلھ مقصٌر(منصوبا مثل 
ال (من  ھشام جار ومجرور متعلق بخیر، أو معطوفا علیھ مثل ) خیرا من ھشاٍم عندنا

 .عشرین معطوفة على خمسة) نخمسًة وعشرین حاضرو
 البناء على ما ینصب بھ لو كان معربا إذا كان مفردا أي غیر مضاف وال شبیھ -2

بالمضاف، فإذا كان مفردا أي غیر مثنى وال مجموع فإنھ یبنى على الفتح ألنھ ینصب 
رجل اسم ال مبني على الفتح في محل نصب، والخبر ) ال رجَل في الدار(بالفتحة مثل 

، )ال خیَر في ُودِّ امِرٍئ ُمتملٍِّق(ومثل .  الجار والمجرور في الدار وتقدیره موجودمتعلق
ال كواكَب (، )ال رجاَل في الدار(وإذا كان جمع تكسیر فإنھ أیضا یبنى على الفتح مثل 

، وإذا كان مثنى أو جمع مذكر سالما فإنھ یبنى على الیاء ألن كال منھما )طالعاٌت
رجلین اسم ال مبني على الیاء في محل ) ال رجَلین عندي(المثنى ینصب بالیاء، مثال 

نصب، وعندي شبھ جملة متعلق بمحذوف تقدیره موجودان خبر ال، ومثال جمع المذكر 
مھملین اسم ال مبني على الیاء في محل نصب، ناجحون ) ال مھملین ناجحون(السالم 

 .خبر ال مرفوع بالواو ألنھ جمع مذكر سالم
تقدم وھو البناء على ما ینصب بھ في المفرد والمثنى وجمع المذكر السالم وھذا الذي 

ھو رأي جمھور النحاة، وھناك من قال إنھ معرب ومنصوب في المفرد بالفتحة وفي 
 .المثنى وجمع المذكر السالم بالیاء

وإن كان جمع مؤنث سالما فإنھ یبنى على الكسر دون تنوین؛ ألنھ ینصب في حالة 
 كسرة وذلك مثلإعرابھ بال

 )فیھ ُنَلذُّ وال لذاِت للشِّیِب  إن الشباَب الذي َمْجٌد عواقُبھ(
 .لذات اسم ال مبني على الكسر في محل نصب، للشیب متعلق بمحذوف خبر ال

وھذا الرأي وھو بناء جمع المؤنث السالم على الكسر دون تنوین ھو رأي جمھور 
 مع التنوین، ومن قال إنھ یبنى على الفتح إنھ یبنى على الكسر: النحاة، وھناك من قال
 .مع التنوین ودون تنوین

 

 :ملحوظتان
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إنما جاء اسم ال منصوبا في المضاف والشبیھ بالمضاف ومبنیا في محل نصب : األولى
في المفرد ألن ال بدخولھا على االسم وداللتھا على استغراق نفي الجنس كان ال بد لھا 

 یجز أن یكون عملھا رفعا لئال یتوھم أنھا تعمل عمل أن تكون عاملة في االسم، ولم
لیس وما بعدھا مرفوع بھا، أو أنھا مھملة وما بعدھا مبتدأ، ولم یجز كذلك أن یكون 
عملھا جرا لئال یتوھم أن االسم بعدھا مجرور بمن المقدرة في المعنى معھا، فلم یبق إال 

 .أن یكون عملھا النصب لالسم بعدھا
 بناء اسم ال إذا كان مفردا أي غیر مضاف وال شبیھ بالمضاف ھو إن سبب: الثانیة

تركبھ معھا كتركیب خمسَة عشَر؛ حیث إن خمسَة عشَر عدد مركب مبني على فتح 
الجزأین، وبما أن ال واسمھا متالزمان فقد أصبحا مركبین تركیبا یشبھ تركیب خمسة 

االسم بعدھا مبني على عشر  وتكون ال  حرف نفي مبنیا ال محل لھ من اإلعراب و
الفتح ألنھ في مقام الجزء الثاني من المركب تركیب خمسة عشر، ولما كان االسم 
المضاف أو الشبیھ بالمضاف یكّون مع ال ثالث كلمات لم یكن بناؤه ممكنا ألنھم ال 

 .یركبون ثالث كلمات؛ فلذلك أعرب وكان منصوبا
 . خبر ال حكمھ أنھ مرفوع في جمیع الحاالت-ب
 
 : تتكرر ال وجوبا أحیانا، وجوازا أحیانا، وذلك بحسب التفصیل التالي: تكرار ال-5

واجبا ویھمل عملھا إذا فقدت بعض شروط عملھا، وذلك على النحو ) ال(یكون تكراُر  
 :التالي

ال خالٌد عندي وال ( إذا كان اسمھا أو خبرھا معرفة بطل عملھا ووجب تكرارھا مثل -1
  ).الٌب في الصف وال المعلُمال ط(ومثل ) عامٌر

ال مع التخاذل نصٌر ( إذا تقدم خبرھا على اسمھا وجب تكرارھا وبطل عملھا مثل  -2
 ).ال في الجھل حیاٌة وال نوٌر) (وال تقدٌم

 یكون تكرار ال جائزا ویجوز بقاء عملھا أو إلغاؤه إذا كانت مستوفیة لشروط عملھا -ب
) ال رجَل وال امرأَة في الدار(عد ال الثانیة نكرة مثل وكان ما بعد ال األولى نكرة وما ب

وفي ھذه الحالة یكون إلعراب ھذین ) ال حوَل وال قوَة إال باهللا العلي العظیم(ومثل  
 :المثالین  أو ما شابھھما خمسة أوجھ من اإلعراب تنتج من حالتین

نھا ال النافیة للجنس  بناء االسم الواقع بعد ال األولى على الفتح على اعتبار أ:األولى
 :وعاملة، وفي ھذه الحالة یجوز في االسم الواقع بعد ال الثانیة ثالثة أوجھ

ال حوَل (بناؤه على الفتح على اعتبار أن ال الثانیة نافیة للجنس وعاملة عمل إن : أولھا
حول اسم ال مبني على الفتح في محل نصب وخبرھا متعلق الجار ) وال قوَة إال باهللا

 .رور، قوة اسم ال مبني على الفتح في محل نصب وخبرھا محذوفوالمج
نصبھ عطفا على محل اسم ال األولى ألنھ في محل نصب وتكون ال الثانیة زائدة : ثانیھا

حول اسم ال مبني على الفتح في محل نصب وخبرھا متعلق ) ال حوَل وال قوًة إال باهللا(
 معطوف على محل اسم ال منصوب الجار والمجرور، ال زائدة لتأكید النفي، قوًة

 :بالفتحة ومنھ قول الشاعر
 )اتسع الخرُق على الراِقِع  ال نسَب الیوم وال خلًة (

رفعھ على اعتبار أن ال الثانیة عاملة عمل لیس، أو على أنھ معطوف على محل : ثالثھا
 ال حوَل وال. (ال واسمھا حیث إن ال واسمھا في محل رفع باالبتداء عند سیبویھ
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حول اسم ال مبني على الفتح في محل نصب وخبرھا متعلق الجار )  قوٌة إال باهللا
والمجرور، قوٌة اسم ال العاملة عمل لیس مرفوع بالضمة وخبرھا محذوف أو معطوف 

 .على محل ال واسمھا مرفوع بالضمة
لة عمل رفع االسم الواقع بعد ال األولى على اعتبار أنھا غیر عاملة أو أنھا عام: الثانیة

 :لیس، وفي ھذه الحالة یجوز في االسم الواقع بعد ال الثانیة وجھان
ال حوٌل (بناؤه على الفتح على اعتبار أن ال الثانیة نافیة للجنس وعاملة عمل إن : أولھما

حوٌل مبتدأ مرفوع بالضمة خبره متعلق شبھ الجملة، أو اسم ال النافیة ) وال قوَة إال باهللا
ل لیس مرفوع بالضمة، قوة اسم ال النافیة للجنس مبني على الفتح في للوحدة العاملة عم

 :ومنھ قول الشاعر. محل نصب وخبرھا محذوف
 ).وما فاھوا بھ أبدا ُمقیُم  فال لغٌو وال تأثیَم فیھا (

رفعھ على اعتبار أنھ مبتدأ وأن ال لیست عاملة، أو على اعتبار أن ال نافیة : ثانیھما
حوٌل مبتدأ مرفوع بالضمة خبره ) ال حوٌل وال قوٌة إال باهللا. (یسللوحدة وعاملة عمل ل

متعلق شبھ الجملة، قوٌة مبتدأ مرفوع بالضمة خبره محذوف، أو اسم ال النافیة للوحدة 
 مرفوع بالضمة وخبره محذوف، ویمتنع في ھذه الحالة وھي رفع االسم األول 

 لیست عاملة فلیس اسمھا في محل نصب الثاني الواقع بعد ال الثانیة؛ ألن ال األولى
 .نصب حتى ینصب المعطوف علیھ

 :ملحوظات
إذا كان اسم ال األولى منصوبا بأن كان مضافا أو شبیھا بالمضاف فإنھ یجوز : األولى

 :في اسم ال الثانیة ثالثة أوجھ من اإلعراب
 .نافیة للجنسامرأَة اسم ال ال) ال غالَم رجل وال امرأَة في الدار: ( البناء على الفتح-
 .امرأٌة اسم ال النافیة للوحدة أو مبتدأ) ال غالَم رجل وال امرأٌة في الدار: ( الرفع-
 .امرأًة معطوف على محل اسم ال األولى) ال غالَم رجل وال امرأًة في الدار: ( النصب-

رفع إذا كان االسم المعطوف الواقع بعد ال الثانیة غیر مفرد ال یجوز فیھ إال ال: الثانیة
غالم اسم ال النافیة للوحدة، أو مبتدأ، ) ال رجَل وال غالُم امرأة(والنصب، مثال الرفع 

غالم اسم ال ) ال رجَل وال غالَم امرأة(مثال النصب  . أو معطوف على محل ال واسمھا
 .النافیة للجنس منصوب

 إال الرفع مثل إذا كان االسم المعطوف الواقع بعد ال الثانیة معرفة لم یجز فیھ:  الثالثة
 .زیٌد مبتدأ أو معطوف على محل ال واسمھا) ال رجَل وال زیٌد فیھا(
 

 إذا عطف على اسم ال ولم تتكرر ال تعین أن یكون اسم ال : العطف على اسم ال-6
األولى مبنیا على الفتح ولم یجز فیھ الرفع، وتعین في المعطوف النصب أو الرفُع ولم 

حول اسم ال النافیة ) ال حوَل وقوًة إال باهللا: ( ومثال ذلك.یجز فیھ البناء على الفتح
حول اسم ال ) ال حوَل وقوٌة إال باهللا. (للجنس، قوة معطوف على محل اسم ال منصوب

 فال أَب وابًنا مثُل (ومنھ . النافیة للجنس، قوة معطوف على محل ال واسمھا مرفوع
یجز البناء على الفتح في الثاني لعدم وإنما لم ). فال أَب وابٌن(وروي ) مرواَن وابِنھ

وھذا إذا . إمكان تركیبھ مع اسم ال كتركیب خمسة عشر لوجود حرف العطف الواو
ال رجَل وزیٌد في (كان المعطوف نكرة فإن كان المعطوف معرفة تعین رفعھ مثل  

 .على أنھ معطوف على محل ال  واسمھا مرفوع) الدار
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 ال نعت وكان النعت مفردا والمنعوت مفردا ولم  إذا جاء بعد اسم: نعت اسم ال-7
 :یفصل بینھما فاصل جاز في النعت ثالثة أوجھ

ظریَف نعت السم ال مبني على ) ال رجَل ظریَف في الدار( البناء على الفتح مثل -
 .الفتح لتركبھ مع اسم ال كتركیب خمسة عشر

ظریًفا نعت ) ا في الدارال رجَل ظریًف( النصب على أنھ نعت السم ال على المحل مثل -
 .لرجل على المحل منصوب

ال رجَل ظریٌف ( الرفع على أنھ نعت لمحل ال واسمھا ومحلھما الرفع باالبتداء مثل -
 ).في الدار

فإن فقد أحد الشروط بأن كان اسم ال غیر مفرد أو النعت غیر مفرد  أو فصل بینھما 
نئذ ال یمكن تركیبھ مع اسم ال كتركیب فاصل امتنع البناء على الفتح في النعت؛ ألنھ حی
 :خمسة عشر وجاز النصب أو الرفع وأمثلة ذلك

 ).ال طالعا جبال ظریًفا أو ظریٌف عندنا(  : مثال االسم غیر المفرد-
 ).ال غالَم رجل ظریًفا أو ظریٌف عندنا(

 ).ال رجَل صاحَب بر فیھا أو صاحُب بر(  : مثال النعت غیر المفرد-
 ).ال رجَل فیھا ظریًفا أو ظریٌف(  : فیھ النعت مثال ما فصل-
 
 : خبر ال-8
 یكون خبر ال مرفوعا على أنھا عاملة عمل إن فتنصب االسم وترفع الخبر وھذا ھو -أ

الرأي الراجح عند النحاة، ومنھم من قال إن خبر ال مرفوع ألنھ خبر المبتدأ الذي ھو 
 .ألول ھو األرجحعبارة عن ال واسمھا ولم تعمل فیھ ال، والرأي ا

ھل من رجل ( یجوز حذف خبر ال إذا دل علیھ دلیل مثل أن یقال -ب
فالخبر محذوف تقدیره قائم وحذفھ غالب عند ) قائٌم؟  فتقول ال رجَل

 الحجازیین واجب عند 
ھل في الدار رجٌل؟ ). (ھل عندك رجٌل؟ فتقول ال رجَل(ومثل . التمیمیین

 ).فتقول ال رجَل
ال أحَد : (دلیل لم یجز حذفھ عند أحد كقول النبي صلى اهللا علیھ وسلمفإن لم یدل علیھ 

 ).أْغَیُر من اهللا
 یجوز دخول ھمزة االستفھام على ال، وإذا دخلت : دخول ھمزة االستفھام على ال-9

علیھا ھمزة االستفھام بقیت على ما كان لھا من عمل وبقیت سائر أحكامھا السابقة 
، )أال غالَم رجٍل قائٌم؟(، )أال رجَل قائٌم؟: (وذلك مثل. ومنھا حكم المعطوف والصفة

 ).أال طالعا جبال ظاھٌر؟(
 :ومنھ) أال رجوَع وقد ِشْبَت؟(وقد یقصد باالستفھام التوبیخ مثل 

 )وآذَنْت بمشیٍب بعَده َھَرُم؟   أال ارعواَء لمن َولَّْت شبیبُتھ(
 ومنھ) أال رجَل قائٌم؟(أو النفي مثل 

 )إذا ُأالقي الذي القاه أمثالي؟   لَسْلَمى أم لھا َجَلٌدأال اصطباَر(
 :ومنھ) أال ماَء ماًء باردا؟(أو التمني مثل 

 )فیرأَب ما َأْثَأْت یُد الَغَفالِت؟  أال ُعْمَر َولَّى مستطاٌع رجوُعھ(
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 تطبیق

)1( 
 :بین فیما یأتي ال النافیة للجنس مع بیان اسمھا وخبرھا وإعراب اسمھا

 )ر في كثیر من نجواھم إال من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بین الناسال خی (-1
 )ذلك الكتاب ال ریب فیھ ھدى للمتقین (-2
 )وال جناح علیكم فیما عرضتم بھ من خطبة النساء (-3
 )إن ینصركم اهللا فال غالب لكم (-4
 )ال عاصم الیوم من أمر اهللا إال من رحم: قال (-5
 .وال مال ال خیل عندك تھدیھا -6
 )ولو ترى إذ فزعوا فال فوت وأخذوا من مكان قریب (-7
 . ال ھجرة بعد الفتح ولكن جھاد ونیة-8
 . ال ذنب لي قد قلت للقوم استقوا-9

 . ال تفریط في الحقوق وال اطمئنان للوعود الكاذبة-10
)2( 

 :بین فیما یأتي ال العاملة وغیر العاملة واذكر السبب لعدم عملھا
 . ال راحة للحسود-2  .لعمل بال تھاون علیك ا-1
 . ال الجاھل قادر على خدمة الوطن والالضعیف-4 .      ال راغبا في العلم خاسر-3
 . ال في القصیدة ھجاء وال مدیح-6 . ال شيء على األرض دائم-5
 . ال مؤمنین قانطون-8 . ال عندي عمرو وال ھشام-7
 .ة صبیان وال بنات ال في الحدیق-10  . ال مكثر مزاح مھیب-9

)3( 
 :بین أوجھ اإلعراب التي یمكن إیرادھا في اآلیة التالیة

 )فال رفث وال فسوق وال جدال في الحج(
)4( 

 )اجعل ھذه العبارة اسم ال وأكمل بخبر مناسب( ……… مجدون في أعمالھم-1
 )أكمل باسم مناسب(  .في النھر………  ال -2
 ) بخبر مناسباجعلھ اسما لال وأكمل(  ……… صدیقان -3
 )أكمل بخبر مناسب( .……… ال مختلفي االتجاه -4
 )أكمل بخبر مناسب(  ………  ال ذا فضل -5
 )أكمل باسم مناسب(  .خائبون………  ال -6

)5( 
ھات من عندك جملة یكون فیھا اسم ال منصوبا بالفتحة، وجملة یكون فیھا مبنیا على 

 یكون فیھا منصوبا باأللف، وجملة الیاء، وجملة یكون فیھا مبنیا على الكسر، وجملة
 .یكون فیھا منصوبا بالیاء

)6( 
 :أعرب ما یأتي

 بوادر تحمي صفوه أن یكدرا وال خیر في حلم إذا لم تكن لھ 
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 :ال سیما
  ال سیما تركیب أو تعبیر أو صیغة ترد في اللغة العربیة لتفضیل: معنى ال سیما -1

ن ھناك شیئین مشتركین في حكم وأن ما  ما بعدھا على ما قبلھا في الحكم، أو لبیان أ
 ).یعجبني المجتھدون وال سیما المتفوُق(بعدھا أكثر قدرا مما قبلھا فیھ مثل 

 : تتركب السیما من ثالثة أجزاء: تحلیل تركیب السیما-2
 . ال النافیة للجنس-1
 . سي بمعنى مثل-2
 .ة ما بمعنى الذي اسم موصول، أو بمعنى شيء نكرة تامة، أو زائد-3
 االسم الواقع بعد السیما إما أن یكون معرفة أو : إعراب االسم الواقع بعد ال سیما-3

 :نكرة فإن كان معرفة جاز في إعرابھ وجھان
أحب ) أحب الكتَب وال سیما كتُب األدب( الرفع على أنھ خبر مبتدأ محذوف مثل :األول

وال سیما الواو حرف فعل مضارع فاعلھ ضمیر مستتر تقدیره أنا، الكتب مفعول بھ، 
استئناف مبني على السكون ال محل لھ من اإلعراب، ال نافیة للجنس، سي اسم ال 
منصوب بالفتحة ألنھ مضاف، ما مضاف إلیھ اسم موصول بمعنى الذي مبني على 
السكون في محل جر، كتب خبر لمبتدأ محذوف تقدیره ھو وجملة المبتدأ والخبر ال 

لموصول، األدب مضاف إلیھ والتقدیر وال مثل الذي ھو محل لھا من اإلعراب صلة ا
 .كتب األدب، وخبر ال النافیة للجنس تقدیره موجود أو حاصل

ویجوز أن تعتبر ما نكرة تامة بمعنى شيء وتكون جملة ھو كتب األدب في محل جر 
 .صفة لما، والتقدیر وال مثل شيء ھو كتب األدب، وخبر ال النافیة للجنس محذوف

ال نافیة ) أحب الكتَب وال سیما كتِب األدب( الجر على أنھ مضاف إلیھ مثل :الثاني
للجنس، سي اسم ال منصوب ألنھ مضاف، ما زائدة، كتِب مضاف إلیھ وھو مضاف 

 .واألدب مضاف إلیھ والتقدیر وال مثل كتب األدب وخبر ال محذوف
 :وإن كان نكرة جاز في إعرابھ ثالثة أوجھ

 ).أعجبني العماُل وال سیما عامٌل مجٌد(خبر مبتدأ محذوف مثل الرفع على أنھ :األول
أعجبني العماُل وال سیما عامٍل (الجر على أنھ مضاف إلیھ وما زائدة مثل : الثاني
 ).مجٍد

، أو على أنھ )أعجبني العماُل وال سیما عامال مجدا(النصب على أنھ تمییز مثل : الثالث
، أو )عجبني العماُل وال سیما عامال مجداأ(مفعول لفعل محذوف تقدیره أخص مثل 

ألن ال سیما بمعنى أداة ) أعجبني العماُل وال سیما عامال مجدا(على أنھ مستثنى مثل 
 .االستثناء على ھذا الرأي

 تطبیق
)1( 

 :بین أوجھ اإلعراب التي تجوز في االسم الذي بعد ال سیما فیما یأتي
 .یما مساعدة الفقراء ینفق العاقل مالھ في وجوه الخیر وال س-1
 . سیعاقب المذنبون وال سیما مذنب لھ سابقة-2
 . یعجبني العمال المجدون وال سیما عامل مبكر-3
 . ھناك من یحب تسلق الجبال وال سیما الشاھقة-4
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)2( 
 :أكمل الفراغ في الجمل التالیة بما یناسب مع تحریك آخر االسم الذي بعد ال سیما

 .….. كثرة األكل تضر األجسام وال سیما-2          وال سیما شرفاتھ …… -1
 .وال سیما العلماء..  ……………-4.  … مناظر الریف جمیلة وال سیما-3
 …… سر المعلم من التالمیذ وال سیما-6     .وال سیما صدیق وفي …… -5

)3( 
ھات من عندك جملتین ترد فیھما ال سیما وبعدھا اسم معرفة، وجملتین ترد فیھما ال 

 .یما وبعدھا اسم نكرةس
)4( 

 :عبر عن المعاني اآلتیة بجمل تشتمل على ال سیما
 . الفاكھة غذاء مفید وأفضل أنواعھا البرتقال-1
 . أحسن إلى الناس وأخص أھلي وجیراني-2
 . مناظر الحدیقة جمیلة ومن أجملھا الورود المختلفة األلوان-3

)5( 
 .دیقا عاقالاستشر األصدقاء وال سیما ص:  أعرب ما یأتي
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 :ظن وأخواتھا: سادسا
اعلھا  تدخل على الجملة االسمیة بعد استیفاء ف ظن وأخواتھا أفعال تامة ناسخة-1

فتنصب المبتدأ ویسمى مفعوال أول لھا وتنصب الخبر ویسمى مفعوال ثانیا لھا وھي 
 .تامة ألنھا تستوفي فاعلھا أوال ثم تنصب المفعولین اللذین ھما في األصل مبتدأ وخبر

 
ضمن الجملة الفعلیة ومع  أورد بعض مؤلفي كتب النحو موضوع ظن وأخواتھا -2

نھم وال سیما القدامى ضمن النواسخ للجملة االسمیة وقد المفعول بھ، وأوردھا كثیر م
 .رأینا اتباع الطریقة الثانیة وإیرادھا ضمن الجملة االسمیة ونواسخھا

 
 : تنقسم ظن وأخواتھا إلى قسمین: تقسیم ظن وأخواتھا-3
 .أفعال القلوب وسمیت كذلك ألن معانیھا متصلة بالقلب من حیث العلم أو الظن-1
 .ویل أو الصیرورة وھي واضحة الداللة على التحویل أفعال التح-2

 :وتنقسم أفعال القلوب إلى قسمین
 .رأى وعلم ووجد وألفى ودرى وتعلَّْم:  أفعال الیقین وھي ستة أفعال:أحدھما

رأیت فعل ماض والتاء فاعلھ، الحقیقة مفعول ) رأیت الحقیقَة واضحًة( مثال رأى -
 .أول، واضحة مفعول ثان

 )محاولًة وأكثَرھم جنوًدا   أكبَر كلِّ شيٍءرأیت اَهللا(
كل مضاف . رأیت فعل وفاعل، اهللا منصوب على التعظیم مفعول أول، أكبر مفعول ثان

ورأى ھذه التي تنصب مفعولین ھي بمعنى . إلیھ، شيء مضاف إلیھ، محاولة تمییز
 ونراه إنھم یرونھ بعیدا(علم، وقد تأتي رأى بمعنى ظن وتنصب مفعولین أیضا مثل 

 فیرونھ بمعنى یظنونھ، واو الجماعة فاعل، الھاء في یرونھ مفعول أول،)  قریبا
من ) رأى الُحْلِمیَّة( بعیدا مفعول ثان، وتأتي رأى بمعنى حُلم أي رأى في منامھ وتسمى 

أراني فعل مضارع من ) إني أراني أعِصُر خمرا(الرؤیا وتنصب مفعولین أیضا مثل 
تر تقدیره أنا، الیاء مفعول أول وجملة أعصر خمرا في محل رأى، الفاعل ضمیر مست

المفعول الثاني، وإنما نصبت رأى الُحْلِمیَّة مفعولین ألنھا بمعنى علم وقد عملت مثلھا 
 .ألن بینھما تشابًھا، ألن الرؤیا إدراك بالحس الباطن فأجریت مجرى العلم

 وقد تنصب مفعوال مثل وھناك رأى من الرأي بمعنى االعتقاد وھي تنصب مفعولین
السََّلَم مفعول أول، حالال مفعول ثان، وقد تنصب مفعوال ) رأى أبو حنیفة السََّلَم حالال(

 ).رأى أبو حنیفة ِحَل السََّلِم(واحدا مثل 
فھي تنصب مفعوال واحدا مثل ) رأى البصریة(أما إذا كانت رأى بمعنى أبصر وتسمى 

 ).رأیت الكواكَب(
علمت فعل وفاعل، محمدا مفعول أول، أخاك مفعول )  محمدا أخاكعلمت( مثال علم -

 . ثان
 ) إلیك بي واِجفاُت الشوِق واألمِل  علمتك الباذَل المعروَف فاْنَبَعَثْت(

 .علمتك فعل وفاعل ومفعول أول، الباذل مفعول ثان
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فإن علمتموھن مؤمناٍت فال (وقد تأتي علم بمعنى ظن وھي أیضا تنصب مفعولین مثل 
أي غلب على ظنكم، والضمیر ھن في علمتموھن مفعول أول، ) رجعوھن إلى الكفارَت

 .ومؤمنات مفعول ثان
) ال أعلم سبَب ذلك(وقد تأتي علم بمعنى عرف وھي حینئذ تتعدى لمفعول واحد مثل 

واهللا أخرجكم من بطوِن أمھاِتكم ال تعلمون (ومثل ) ال أعلم مكاَن وجوِد زیٍد(ومثل 
 .ال تعرفونبمعنى ) شیًئا

 إن مخففة من الثقیلة مھملة،  وجدنا فعل )  وإن وجدنا أكثَرھم لفاسقین( مثال وجد  -
وفاعل، أكثرھم مفعول أول ومضاف إلیھ، لفاسقین الالم ھي الالم الفارقة التي بعد إن 

 تجدوه فعل)  تجدوه عند اهللا ھو خیًرا وأعظم أجًرا(ومثل . المھملة فاسقین مفعول ثان
 والھاء فیھ ھي المفعول األول وعند اهللا ظرف، وھو ضمیر فصل، وخیرا  وفاعل

 .مفعول ثان
أصل معنى الفعل وجد أنھ للداللة على إصابة الشيء على صفة وھو بمعنى : ملحوظة

أصاب یتعدى لمفعول واحد واستعمالھ بمعنى علم مبني على أن من وجد شیئا على 
و بذلك یتعدى لمفعولین، وقد تأتي وجد صفة ما فقد علم ھذا الشيء متصفا بھا وھ

 بمعنى حزن وتأتي كذلك بمعنى حقد وھي في ھاتین الحالتین الزمة ال تتعدى لمفعول
 .وال الثنین

ألفوا فعل وفاعل، آباءھم مفعول أول ومضاف ) إنھم ألَفوا آباَءھم ضالین( مثال ألَفى -
ألفیت فعل وفاعل،  اإلخالص ) ألفیُت اإلخالَص ُخُلقا كریما. (إلیھ، ضالین مفعول ثان

 . مفعول أول، خلقا مفعول ثان، كریما صفة لخلقا
دریت فعل وفاعل، الحفل مفعول أول، رائعا مفعول ) َدَرْیُت الحفَل رائعا( مثال درى -

دریت فعل وفاعل، أن حرف توكید ونصب، الحق ) دریُت أن الحَق فوَق القوة. (ثان
ذوف خبر أن، القوة مضاف إلیھ وأن واسمھا اسم أن، فوق ظرف مكان متعلق بمح

 .وخبرھا في محل نصب سدت مسد مفعولي درى
 )فإن اغتباطا بالوفاِء حمیُد  ُدِریَت الوفيَّ العھَد یا ُعْرَو فاْغَتِبْط(

 دریت درى فعل ماض مبني للمجھول، التاء نائب فاعل وھو المفعول األول، الوفي 
 .مفعول ثان

تعلم ) فباِلْغ بُلطٍف في التحیُِّل والمكِر   شفاَء النفِس َقْھَر َعُدوِّھاتعلَّْم( مثال تعّلْم -
بمعنى اعلم فعل ناسخ من أفعال القلوب، الفاعل ضمیر مستتر تقدیره أنت، شفاء النفس 

وھذا الذي في المثال . مفعول أول ومضاف إلیھ، قھر عدوھا مفعول ثان ومضاف إلیھ
 اسم مفرد قلیل في اللغة العربیة، وأكثر ما یكون من نصب تعلم لمفعولین كل منھما

تعدي تعلم إذا جاء بعدھا أن المؤكدة واسمھا وخبرھا وتكون أن واسمھا وخبرھا قد 
 :مثل سدت مسد مفعولي تعلم

 )على ُمَتَطیٍِّر وھو الُثبوُر   َتَعلَّْم أنھ ال طیَر إال  (
 )لیوِم أو من بعِده بابِن جعفِرمن ا  َتَعلَّْم أَبْیَت اللعَن أنك فاِتٌك (ومثل 
  ) قتیٌل بین أحجاِر الُكالِب  َتَعلَّْم أن خیَر الناِس ُطّرا(ومثل 

 .الُكالب بضم الكاف اسم موضع بھ ماء وكانت عنده معارك وأیام للعرب
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ھذا الفعل تعّلْم بمعنى اعلم جامد وال یأتي إال فعل أمر وھو لیس مثل الفعل : ملحوظة
ى درس الذي یتصرف ویأتي منھ الماضي والمضارع واألمر تعلم یتعلم تعلم الذي بمعن

 .وبقیة أفعال الیقین متصرفة. تعلم
ظن وحسب وخال وزعم وعدَّ وحجا وجعل : أفعال الرجحان وھي ثمانیة أفعال: ثانیھما

 .وھْب
وإني ألظنُّك یا . (زیًدا مفعول أول، أخاك مفعول ثان) ظننُت زیدا أخاك( مثال ظن -

الكاف في أظنك مفعول أول، مثبورا مفعول ثان، وقد تأتي ظن للیقین ) وُن مثبورافرع
 ظنوا فعل) وظنُّوا أْن ال ملجَأ من اِهللا إال إلیھ(بمعنى علم وتنصب أیضا مفعولین مثل 

  وفاعل، أن مخففة من الثقیلة واسمھا ضمیر الشأن محذوف، وجملة ال ملجأ من اهللا 
 .سمھا وخبرھا في محل نصب سدت مسد مفعولي ظنإال إلیھ خبر أن، وأن وا

أي ) ظننُت زیًدا(وتأتي ظن كذلك بمعنى اتھم وھي حینئذ تنصب مفعوال واحدا مثل 
 .أي بمتھم) وما ھو على الغیِب ِبَضنیٍن(اتھمتھ ومثل 

 الفعل قال ویقول ومادة القول من شأنھا إذا وقعت بعدھا جملة أن ُتْحَكى أي :ملحوظة
) عمٌرو منطلٌق: قال زیٌد(ا ھي وتكون في محل نصب على المفعولیة مثل أن تبقى كم

عمرو مبتدأ، منطلق خبر والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب مقول القول ومثلھا 
 ).قل اُهللا أعلُم بما لبثوا(ومثلھا ) تقول زیٌد منطلٌق(

 كما تنصبھما ویجوز في القول إجراؤه مجرى الظن فینصب المبتدأ والخبر مفعولین
 :ظن وفیھ للعرب مذھبان

 : مذھب عامة العرب وھو أنھ ال یجرى القول مجرى الظن إال بشروط أربعةاألول
 . أن یكون الفعل مضارعا-1
 . أن یكون للمخاطب-2
 . أن یكون مسبوقا باستفھام-3
 أن ال یفصل بینھما أي بین االستفھام والفعل بغیر ظرف أو جار ومجرور أو -4

 .الفعل، فإن فصل بأحد ھذه األشیاء لم یضرمعمول 
عمرا مفعول أول لتقول، منطلقا مفعول . بمعنى أتظن) أتقوُل َعْمًرا منطِلًقا؟(مثال ذلك 

 .ثان
 )َیْحِمْلَن ُأمَّ قاِسٍم وقاِسما؟  متى تقوُل الُقُلَص الرَّواِسما(ومنھ 

اسم صفة، جملة یحملن القلص الرواسم اإلبل السریعة، القلص مفعول أول لتقول، الرو
 . في محل نصب مفعول ثان لتقول

لم ینصب مفعولین وإن كان ) قال زیٌد عمٌرو منطلٌق(فإن كان الفعل ماضیا مثل 
 ).یقول زیٌد عمٌرو منطلٌق(مضارعا لغیر المخاطب لم ینصبھما مثل 

 ).أنت تقول عمٌرو منطلٌق(وإن لم یسبق باستفھام لم ینصبھما مثل 
أأنت تقول (ستفھام بغیر ظرف أو مجرور أو معمول لم ینصبھما مثل وإن فصل عن اال

 .والنصب عند اجتماع الشروط جائز، والرفع على الحكایة جائز) زیٌد منطلٌق؟
 مذھب قبیلة من العرب ھي ُسَلْیم وھي تنصب بمادة القول مفعولین سواء أكان الثاني

ذا مفعول ) قل ذا ُمْشِفقا(د مثل الفعل ماضًیا أم مضارعا وجدت فیھ الشروط أم لم توج
 .أول، مشفقا مفعول ثان
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علیا مفعول أول،  صاحبك مفعول ثان ومضاف ) َحِسْبُت علیا صاحَبك( مثال حسب -
الھاء في تحسبونھ مفعول أول، وھینا مفعول ) وتحَسبونھ َھیِّنا وھو عنَد اِهللا عظیٌم. (إلیھ
 .ثان

 :  أیضا مثلوقد تأتي حِسَب للیقین وتنصب مفعولین
  ) َرباحا إذا ما المرُء أصبَح ثاِقال  َحِسْبُت التَُّقى والجوَد خیَر تجارٍة(

 .التقى مفعول أول، خیر مفعول ثان
 . مسافرا مفعول ثان: الكاف في خلتك مفعول أول) خلُتك مسافرا( مثال خال -
 )  طائراُیخاُل بھ راعي الُحموَلِة  وَحلَّْت ُبیوِتي في َیَفاٍع ُمَمنٍَّع(

یخال مضارع خال مبني للمجھول، بھ جار ومجرور متعلق بُیخال، راعي نائب فاعل 
 .لیخال وھو المفعول األول، الحمولة مضاف إلیھ، طائرا مفعول ثان

)  یسوُمك ما ال ُیستطاُع من الَوْجِد  ِإخاُلَك إن لم َتْغُضِض الْطرَف ذا َھًوى(
الفعل إخال كثیرا بكسر حرف المضارعة إخالك فعل مضارع من خال وقد ورد ھذا 

 .الھمزة، الكاف مفعول أول ذا ھوى مفعول ثان ومضاف إلیھ
 :وقد تأتي خال للیقین فتنصب مفعولین أیضا مثل

  )ِلَي اسٌم فال ُأْدَعى بھ وھو َأوَُّل  دعاِني الَغواِني َعمَُّھنَّ وِخْلُتِني(
واسم مبتدأ مؤخر، وجملة لي اسم في یاء المتكلم في خلتني مفعول أول، لي خبر مقدم 

 .محل نصب مفعول ثان
 )إنما الشیُخ من َیِدبُّ َدِبیًبا  َزَعَمْتِني َشْیًخا ولسُت ِبَشْیٍخ( مثال زعم -

 .یاء المتكلم في زعمتني مفعول أول، وشیخا مفعول ثان
 ) ِلفإني َشَرْیُت الِحْلَم بعَدِك بالَجْھ  فإن َتْزُعِمیِني كنُت أجھُل فیكُم(

یاء المتكلم في تزعمیني مفعول أول وكان وما دخلت علیھ في كنت أجھل فیكم في محل 
 .نصب مفعول ثان

) ولكنما المولى شریُكَك في الُعْدِم فال َتْعُدِد الموَلى شریَكَك في الِغَنى( مثال عدَّ -
تعدد مضارع عد فعل ناسخ، الفاعل ضمیر مستتر تقدیره أنت، المولى مفعول أول، 

 .شریكك مفعول ثان
 ) َفْقُد من قد َفَقْدُتھ اإلعداُم  ال َأُعدُّ اِإلقتاَر ُعْدًما ولكْن (

أعد مضارع عد فعل ناسخ، الفاعل ضمیر مستتر تقدیره أنا، اإلقتار مفعول أول، عدما 
عددت فعل وفاعل، زیدا مفعول أول، صدیقا مفعول ) عددُت زیدا صدیقا. (مفعول ثان

 .ثان
حجوت فعل وفاعل، زیدا مفعول أول، صدیقا ) َحَجْوُت زیدا صدیقا( مثال حجا -

 .مفعول ثان
   )حتى َأَلمَّْت بنا یوما ُمِلمَّاُت  قد كنُت أحجو أبا عمرو أًخا ِثقًة(

أحجو مضارع من حجا الفعل الناسخ، الفاعل ضمیر مستتر تقدیره أنا، أبا عمرو 
ا مفعول ثان منصوب بالفتحة، مفعول أول منصوب باأللف وعمرو مضاف إلیھ، أخ

 .ویمكن إعراب ثقة مضاف إلیھ ویكون أخا منصوب باأللف. وثقة صفة ألخا
أي اعتقدتك فاھما أو ظننتك فاھما، جعلت فعل وفاعل، ) جعلتك فاھما( مثال جعل -

 .الكاف في جعلتك مفعول أول، فاھما مفعول ثان
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جعلوا فعل وفاعل، المالئكة مفعول أول، ) وجعلوا المالئكَة الذین ھم عباُد الرحمن إناثا(
الذین صفة للمالئكة، ھم عباد الرحمن جملة ال محل لھا من اإلعراب صلة الموصول، 

 .إناًثا مفعول ثان
 :تستعمل جعل عدة استعماالت وفي كل استعمال لھا معنى ومن استعماالتھا: ملحوظة

تي ھي من أخوات كان  جعل بمعنى شرع وھي من أفعال الشروع من أخوات كاد ال-أ
 .أي شرع) جعل العامُل یبني(مثل 

جعلُت زیدا ( جعل بمعنى اعتقد وھي التي من أخوات ظن من أفعال الرجحان مثل -ب
 .أي اعتقدت) كریما

 جعل بمعنى حول أو صیر وھي من أفعال التحویل من أخوات ظن وسیأتي بیانھا -ج
 ).جعلُت الماَء ثلجا(ومثالھا 

جعل البنَّاُء (، )جعل العامُل الرصیَف(جد وتتعدى لمفعول واحد مثل  جعل بمعنى أو-د
 )للبیت سقفا

ھْب فعل أمر ناسخ فاعلھ ) ھْب صحَتَك قویًة فھل تضمُنھا؟( مثال ھْب بمعنى افترض -
 .ضمیر مستتر تقدیره أنت، صحتك مفعول أول ومضاف إلیھ، قویة مفعول ثان

 )ْبِني امَرًأ ھالكاوإال فَھ  فقلُت َأِجْرَني أبا مالٍك(
ھبني فعل ناسخ فاعلھ ضمیر مستتر تقدیره أنت، یاء المتكلم مفعول أول، امرأ مفعول 

 .ثان، ھالكا صفة للمفعول الثاني
 : ملحوظتان

ھْب ھذه التي بمعنى افترض فعل جامد ال یتصرف وھي غیر ھْب فعل األمر : األولى
 س أصلھما المبتدأ والخبر مثلمن وھب ألن ذلك فعل متصرف وھو یتعدى الثنین لی

ربِّ ھْب (ومنھ ) وھبُت الفقیَر إحسانا، وھو َیَھُب الفقیَر إحسانا، وَھِب الفقیَر مساعدًة (
 ).لي ُحْكما

 الغالب في ھْب أن تستعمل دون أن تلیھا أنَّ وقد ورد استعمالھا قلیال متبوعة : الثانیة
مثل . نصب قد سدت مسد مفعولي ھببأنَّ وحینئذ تكون أنَّ وما دخلت علیھ في محل 

 ).ھْب أن أبانا كان حمارا(، وقد روي عن عمر )ھْب أن المدیَر قد سافر(
 

 وھي تدل على التحویل أو التصییر وتنصب مفعولین :أفعال التحویل أو الصیرورة
 .َصیَّر، وجعل، واتََّخَذ، وَتِخَذ، وترك، وَردَّ، وَوَھَب: ومن أشھرھا سبعة

صیرت فعل وفاعل، الطین مفعول أول، خزفا ) صیَّرُت الطیَن خزفا( مثال صیر -
 ).صیر الحائُك القماَش ثوبا(، )صیر المعلُم الطالَب مثقفا. (مفعول ثان

یجعل فعل مضارع ناسخ من جعل ) مصنُع الورِق یجعُل القشَّ ورقا( مثال جعل -
. ، ورًقا مفعول ثانفاعلھ ضمیر مستتر تقدیره ھو یعود على المصنع، القش مفعول أول

الھاء في جعلناه مفعول أول، ھباء ) وَقِدْمَنا إلى ما عملوا من عمٍل فجعلناه ھباًء منثورا(
 وجعل ھنا تفید التصییر وھي غیر جعل بمعنى شرع أو جعل . مفعول ثان

 .االعتقادیة كما سبقت اإلشارة إلیھ
واتخذ اُهللا (أول، ملجأ مفعول ثان، الجبل مفعول ) اتخذ الرجُل الجبَل َمْلَجأ( مثال اتخذ -

 ).إبراھیَم خلیال
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َتِخَذ الطالُب الغرفَة . (في إحدى القراءات) قال لو ِشْئَت َلَتِخْذَت علیھ أجرا( مثال َتِخَذ -
الغرفة مفعول أول مكتًبا مفعول ثان، ویكون ھذا الفعل جامًدا مالزًما لصورة ) َمْكَتبا

 .الماضي
. القریة مفعول أول أطالال مفعول ثان)  القریَة أطالالترك المعتدون(مثال ترك 

بعضھم مفعول أول جملة یموج في محل ) وتركنا بعَضھم َیوَمِئٍذ یموُج في بعض(
 .نصب مفعول ثان

  ) أخا القوِم واسَتْغَنى عن المسِح شارُبھ  وربَّْیُتُھ حتى إذا ما َتَرْكُتُھ(
 .الھاء في تركتھ مفعول أول، أخا مفعول ثان

یرد فعل ) ود كثیٌر من أھل الكتاب لو َیُردُّونكم من بعد إیمانكم كفارا( مثال رد -
 .مضارع من رد ناسخ، واو الجماعة فاعل، الضمیر كم مفعول أول، كفارا مفعول ثان

 ) وَردَّ ُوجوَھُھنَّ الِبیَض ُسودا  َفَردَّ ُشعوَرُھنَّ السُّوَد ِبیضا(
بیًضا مفعول ثان، وجوھھن مفعول أول، البیض شعورھن مفعول أول، السود صفة، 

 .صفة، سودا مفعول ثان
. یاء المتكلم مفعول أول، فداك مفعول ثان. أي جعلني) َوَھَبِني اُهللا ِفداك( مثال َوَھَب -
یاء المتكلم مفعول أول، مھتدیا مفعول ثان ووھب ھنا بمعنى ) َوَھَبِني الشیُخ مھتدیا(

یتعدى أیضا لمفعولین ولكن لیس أصلھما المبتدأ جعل ولیست بمعنى أعطى الذي 
 .والخبر

  ال یجوز حذف : جواز حذف مفعولي ظن وأخواتھا أو أحدھما إذا دل علیھ دلیل-4
 .مفعولي ظن أو إحدى أخواتھا أو أحدھما إال إذا دل علیھ دلیل

) نُتظن: (فتقول) ھل َظَنْنَت محمدا مسافرا؟: (مثال حذف المفعولین للداللة أن یقال
 :ومثل. ظننت محمدا مسافرا فحذف المفعوالن لداللة ما قبلھما علیھما: التقدیر

 )ترى ُحبَّھم عارا علي وتحسب؟  بأيِّ كتاٍب أم بأیِة ُسنٍَّة(
أي وتحسب حبھم عارا علي فحذف المفعوالن وھما حبھم وعارا علي لداللة ما قبلھما 

 .علیھما
أي ) ظننُت زیدا(فتقول ) ل ظننَت أحدا قائما؟ھ(ومثال حذف أحدھما للداللة أن یقال 

 :ظننت زیدا قائما فحذف المفعول الثاني للداللة علیھ ومثل
 ) ِمنِّي بمنزلِة الُمَحبِّ الُمْكَرِم   ولقد نزلِت فال َتُظنِّي غیَره(

أي فال تظني غیره واقعا فغیره ھو المفعول األول وواقعا ھو المفعول الثاني وقد حذف 
 .الثاني اختصارا ویدل علیھ السیاق الذي ورد فیھالمفعول 

 .فإن لم یدل دلیل على الحذف لم یجز
 
 : اإللغاء والتعلیق لبعض أخوات ظن-5
 الذي یجوز فیھ اإللغاء والتعلیق من أخوات ظن ھي أفعال القلوب المتصرفة فقط -1

 وھي اثنا عشر فعال  ھي رأى وعلم ووجد وألفى ودرى وظن وحسب وخال وزعم
 .وعدَّ وحجا وجعل

 األفعال الجامدة من أفعال القلوب وھي َتَعلَّْم من أفعال الیقین و ھْب من أفعال -2
 .الرجحان وكذلك أفعال التحویل كلھا ال یجوز فیھا إلغاء وال تعلیق

 : أحكام العمل واإللغاء والتعلیق-3
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ت على  إعمال ھذه األفعال معناه وجوب نصب مفعولیھا وھو واجب إن تقدم-أ
معمولیھا ولم یعلقھا معلق كما ورد في أمثلتھا السابقة ویمتنع إلغاؤھا وذلك على رأي 

 .البصریین، والكوفیون یرون جواز إلغائھا وإن تقدمت
 اإللغاء معناه إبطال عمل ھذه األفعال في اللفظ والمحل لتوسطھا بین المفعولین أو -ب

 .تأخرھا عنھما
زیدا ( إعمالھا وجاز إبطالھا واإلعمال أرجح مثل فإن توسطت بین المفعولین جاز

باإلھمال فزید مبتدأ وعالم ) زیٌد ظننُت عالٌم(باإلعمال یجوز فیھ أن تقول ) ظننُت عالما
 :خبر وظننت غیر عاملة لتوسطھا بینھما ومما ورد باإلھمال قول الشاعر

 )ُت اللُّْؤُم واْلَخَوُروفي األراجیِز ِخْل  أِباألراِجیِز یاْبَن اللُّْؤِم ُتوِعُدني؟(
 .في األراجیز خبر مقدم، اللؤم مبتدأ مؤخر وخلت مھملة لتوسطھا بینھما

زیٌد عالٌم (وإن تأخرت عن المفعولین جاز اإلھمال واإلعمال واإلھمال أرجح مثل 
زیدا عالما (باإلھمال فزید مبتدأ وعالم خبر وظننت مھملة لتأخرھا، ویجوز ) ظننُت
 :ول مقدم ومفعول ثان مقدم، ومما ورد باإلھمال للتأخر قول الشاعرمفعول أ) ظننُت

 )ما قد ظننُت فقد َظِفْرُت وخاُبوا  القوُم في َأَثِري ظننُت فإن یكْن(
 .القوم مبتدأ، وفي أثري متعلق بمحذوف خبر، وظننت مھملة لتأخرھا

صدر الكالم  التعلیق ھو إبطال عمل ھذه األفعال لفظا ال محال  العتراض ما لھ -ج
 :بینھا وبین معمولیھا، والذي لھ صدر الكالم ال یعمل فیھ ما قبلھ، ومما لھ صدر الكالم

ھؤالء مبتدأ، جملة ینطقون خبر، ) لقد علمَت ما ھؤالء ینطقون( ما النافیة مثل -1
 .علمت معلقة

 ).علمُت ال زیٌد قائٌم وال عمٌرو( ال النافیة مثل -2
 ).ن إن لم لبثتم إال قلیالوتظنو( إن النافیة مثل -3
 ).ولقد علموا َلَمِن اشتراه ما لھ في اآلخرِة من َخَالق( الم االبتداء مثل -4
  الالم الواقعة في جواب القسم مثل -5
 )إن المنایا ال َتطیُش ِسھاُمھا  ولقد علمُت َلَتْأِتَینَّ َمِنیَِّتي(
وسیعلُم الذین ظلموا (ومثل )  عذابا وأبقى؟وَلَتْعَلُمنَّ أیُّنا أشدُّ( أدوات االستفھام مثل -6

أي نائب مفعول مطلق أي ینقلبون أي انقالب، ولیس منصوبا بیعلم ) أيَّ ُمْنَقَلٍب ینقلبون؟
، ومثل )علمُت أیُّھم أبوك؟(ومثل .ألن االستفھام لھ صدر الكالم وال یعمل فیھ ما قبلھ

 ).أم عمٌرو؟علمُت أزیٌد عنَدك (و ) علمُت غالُم أیِّھم أبوك؟(
 )أعلُم إنَّ ھشاما َلكریٌم( إنَّ التي في خبرھا الالم مثل -7
 : لو الشرطیة مثل-8
 )أراد َثراَء الماِل كان لھ َوْفُر   وقد علم األقواُم لو أن حاتما(
 ).أعلُم كم كتاٍب قرأ عليٌّ( كم الخبریة مثل -9

وما ُیدریك لعلھ (مثل و) وإن أدرى لعلھ فتنٌة لكم ومتاٌع إلى حین( لعل مثل -10
 ). َیزََّكى؟

 .وقال بعض النحاة إن لعل ال تكون معلقا إال للمضارع من الفعل درى
 : ملحوظات
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الفرق بین اإللغاء والتعلیق أن اإللغاء إبطال للعمل في اللفظ والمحل ولكن : األولى
 جاء التعلیق إبطال للعمل في اللفظ فقط ویبقى العمل في المحل تقدیرا وذلك ألنھ

 :العطف على محل الجملة بالنصب في قولھ
 ) وال موجعاِت القلِب حتى َتَولَِّت  وما كنُت أدِري قبل َعزََّة ما الُبكا(

فقد عطف موجعات بالنصب على محل جملة ما البكا الذي علق الفعل أدرى عن العمل 
 .فیھ بسبب االستفھام

إللغاء جائز إذا توسط الفعل من أفعال الفرق الثاني بین اإللغاء والتعلیق إن ا: الثانیة
القلوب المعمولین أو تأخر عنھما واإلعمال جائز كذلك كما سبق، أما التعلیق فإنھ 

 .واجب عند وجود المعلق وال یجوز معھ اإلعمال
یجوز أن یكون فاعل الفعل والمفعول األول ضمیرین متصلین أو غیر متصلین : الثالثة

) إني َأراني أعِصُر خمرا: ( فقط في الموقع اإلعرابي مثلمتحدین في المعنى ویختلفان
. ففاعل الفعل أرى ضمیر مستتر تقدیره أنا وھو للمتكلم والمفعول األول یاء المتكلم

فالفاعل لرأیت التاء وھي ضمیر المتكلم، والمفعول ) رأیُتني راغبا في السفر(ومثل 
 .األول یاء المتكلم

 :ال أخرى غیر أفعال القلوب منھایجري التعلیق في أفع: الرابعة
شككُت أزیٌد عندك أم ( كل فعل شك ال ترجیح فیھ ألحد الجانبین على اآلخر مثل -1

 ).ترددُت أكان معي خالٌد أمِس أم لم یكن؟(، )نسیُت أإبراھیُم مسافٌر أم خالٌد؟(، )عمٌرو؟
اتضح لي (، )سوف أتبیُن أصادٌق أنت أم كاذٌب؟( كل فعل یدل على العلم مثل -2

 ).أمجتھٌد أنت أم مقصٌر؟
امتحنُت علیا أیصبُر (، )فكرُت أتقیُم أم تسافُر؟( كل فعل یطلب بھ العلم بشيء مثل -3

، )سألُت أتزوُرنا غدا أم ال؟(، )َبَلْوُت إبراھیَم أیشكُر الصنیعَة أم یكُفُرھا؟(، )أم یجزُع؟
 ).استفھمُت أمقیٌم أنت أم راحٌل؟(
. الحواس الخمس مثل لمست وأبصرت وسمعت وشممت وتذوقت كل فعل من أفعال -4
، )شِممُت الوردَة أطیبُة الرائحِة أم غیُر طیبٍة؟(، )تذوقُت الطعاَم أِمْلٌح ھو أم ُحْلٌو؟(
أبصرُت الشجرَة أناضجُة الثمِر أم (، )استمعُت للقارئ َأجیُِّد التالوِة أم غیُر َجیِِّدھا؟(

 ).الخشِب أناعٌم ھو أم خشٌن؟َلَمسُت لوَح (، )غیُر ناضجٍة؟
 
ھناك أفعال تنصب مفعولین :  أفعال تنصب مفعولین لیس أصلھما المبتدأ والخبر-6

: مثل. أعطى، منح، وھب، كسا، ألبس، ھدى: لیس أصلھما المبتدأ والخبر منھا
كسوُت (، )وھبُت المحتاَج دینارا(، )منحُت المتفوَق جائزًة(، )أعطیُت الطالَب كتابا(

، )سأل الفقیُر الغنيَّ عطیًة(، )سألُت المعلَم سؤاال(، )أْلَبْسُت الیتیَم قمیصا(، )یَر ثوباالفق
 ).ویھدَیك صراطا مستقیما(

ویجب في ھذه األفعال أن یتقدم الفاعل في المعنى فیكون ھو المفعول األول، وھو في 
 غني والنبي ألنھ ھو ھذه األمثلة الطالب والمتفوق والمحتاج والفقیر والیتیم والمعلم وال

الذي یكون منھ الفعل فھو الذي یأخذ أو یعطي أو یسأل أو ُیكَسى أو ُیلَبس أو یوَھب أو 
 .ُیھَدى
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 أعلم وأرى
 ھناك أفعال تنصب ثالثة مفاعیل الثاني والثالث منھما أصلھما مبتدأ وخبر ومن -1

 .أشھرھا سبعة ھي أعلم وأرى وأنبأ ونبأ وأخبر وخّبر وحّدث
لم وأرى أصلھما علم ورأى من أفعال القلوب التي تنصب مفعولین وقد دخلت  أع-2

علیھما الھمزة فتعدیا إلى ثالثة مفاعیل وأصبح الذي كان فاعال  لكل منھما مفعوال  أول 
أعلمت فعل وفاعل، زیدا مفعول أول، عمرا مفعول ) أْعَلْمُت زیدا عمرا منطلقا(مثل 

أریت فعل وفاعل، خالدا ) َأَرْیُت خالدا بكرا أخاك(ثان، منطلقا مفعول ثالث، ومثل 
وقد كان المفعول األول في المثالین . مفعول أول، بكرا مفعول ثان، أخاك مفعول ثالث

رأى (، )َعِلَم زیٌد عمرا منطلقا(فاعال قبل دخول الھمزة حین كانا متعدیین لمفعولین  
الكاف في یریكھم مفعول أول، ) مك قلیال إذ ُیریَكُھُم اهللا في منا(ومنھ ). خالٌد بكرا أخاك

 .وھم مفعول ثان، وقلیال  مفعول ثالث
شأن الھمزة أنھا تعدى الفعل الالزم فتصیر ما كان فاعال  مفعوال  ویكون : ملحوظة

وتصیر الفعل المتعدي لواحد )  أخرجت الولَد-خرج الولُد(تعدي الفعل لواحد مثل 
وتصیر ما كان متعدیا )  أْلَبْسُت الولَد قمیصا-یصالبَس الولُد قم(متعدیا الثنین مثل 

 .الثنین متعدیا إلى ثالثة مثل أعلم وأرى السابقین
 : أمثلة بقیة األفعال المتعدیة لثالثة مفاعیل-3
زیدا مفعول أول عمرا مفعول ثان مسافرا مفعول ) أنبأُت زیدا عمرا مسافرا( أنبأ -

 .ثالث
  ) كما زعموا خیَر أھِل الَیَمِن   وُأْنِبْئُت َقْیسا ولم َأْبُلُھ(

 .التاء في أنبئت نائب فاعل وھي المفعول األول، قیسا مفعول ثان، خیر مفعول ثالث
 .زیدا مفعول أول أخاه مفعول ثان ناجحا مفعول ثالث) نبأُت زیدا أخاه ناجحا( نبأ -
 محمدا مفعول التاء في نبئت نائب فاعل وھي المفعول األول،) ُنبِّْئُت محمدا كریما(

 .ثان، كریما مفعول ثالث
 )وال قراَر على َزْأٍر من األَسِد  ُنبِّْئُت أن أبا قابوَس َأْوَعَدِني(

التاء في نبئت نائب فاعل وھي المفعول األول وأن ما دخلت علیھ سدت مسد المفعولین 
 .الثاني والثالث

ل، خالدا مفعول ثان، حاضرا المعلم مفعول أو)  َأْخَبْرُت المعلَم خالدا حاضرا( أخبر -
 .مفعول ثالث

التاء في أخبرت نائب . دنفا بمعنى مریضا) ما علیَك إذا ُأخِبرَتني َدِنفا أن تزورني(
 .فاعل وھي المفعول األول، یاء المتكلم مفعول ثان، دنفا مفعول ثالث

ا مفعول ھشاما مفعول أول، أخاه مفعول ثان، ناجح) َخبَّْرُت ھشاما أخاه ناجحا( خّبر -
 .ثالث

  ) فأقبلُت من أھلي بمصَر أعوُدھا  وُخبِّْرُت سوداَء الغمیِم مریضًة(
التاء في خبرت نائب فاعل وھي المفعول األول، سوداء مفعول ثان، مریضة مفعول 

 .ثالث
خالدا مفعول أول، بكرا مفعول ثان، مقیما مفعول ) َحدَّْثُت خالدا بكرا مقیما( حّدث -

 .ثالث
  ) ْثُتُموُه لھ علینا الوالُء؟  ْعُتم ما ُتْسَأُلون فَمْن ُحدِّأْو َمَن(
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التاء في حدثتموه نائب فاعل وھي المفعول األول، ھاء الغائب في حدثتموه مفعول ثان، 
 .جملة لھ علینا الوالء في محل نصب مفعول ثالث

لین في  ھذه األفعال التي تنصب ثالثة مفاعیل مثل األفعال التي تنصب مفعو:ملحوظة
أحكامھا من جواز حذف أحد مفاعیلھا إذا دل علیھ دلیل، ومن جواز إلغائھا وإعمالھا إذا 
توسطت مفاعیلھا أو تأخرت عنھا، ومن وجوب تعلیقھا إذا جاء بعدھا معلق مما سبق 

 .ذكره في ظن وأخواتھا
 

 تطبیق
)1( 

 :ابین فیما یلي المفعول األول والمفعول الثاني لظن أو أي من أخواتھ
 ).وتحسبھم أیقاظا وھم رقود (-2  ).وما أظن الساعة قائمة (-1
 . ألفى المؤمنون الرسل صادقین-4 ).زعم الذین كفروا أن لن یبعثوا (-3
 . یخال المقصر األمر سھال -6  ).ووجدوا ما عملوا حاضرا (-5
 . ھب مالك كثیرا فھل تكون مبذرا؟-8  . جعلت النار الحطب ھشیما-7
 . لو شاء اهللا ما أدراكم إیاه-10  .اس الحق منتصرا علم الن-9

 . ال تسأل اإلنسان حاجة واسأل خالقھ-12  )وكذلك جعلناكم أمة وسطا (-11
)2( 

فیما یلي أفعال من أخوات ظن یجب إعمالھا وأفعال یجوز إعمالھا وإلغاؤھا وأفعال 
 :یجب تعلیق عملھا، بین كال  منھا مع ذكر السبب في كل حالة

 . علمت لینقضین األجل-2  .اضحا ظننت الموضوع و-1
 . رأیت ال المال باق وال الجاه-4  . حسبت األمانة خیر الصفات-3
 ).لقد علمتم ما جئنا لنفسد في األرض (-6   . مجتھد خلیل ظننت-5
 . وجدت ألبوك كریم-8  . دریت إن الباطل لزاھق-7
 .مجتھدا تعلم أخا صدیقك -10   . ألفیت الكتاب شامال -9

 ).وإنا لنراك فینا ضعیفا (-12  . ومن وجد اإلحسان قیدا تقیدا-11
)3( 

 :أكمل الجمل اآلتیة بما یناسبھا
 . غیر أمین0000 فلما تعاملت معھ 0000 ظننت زیدا -1
 .0000 ال تحسبن العلم ینفع وحده -2
   ). من التعفف0000یحسبھم الجاھل  (-3
 . سبیال 0000 اتخذ الغشاش -4
 . وھو لك عدو0000كم من الناس تعده  -5
 ) یدك مغلولة إلى عنقك وال تبسطھا كل البسط0000 (-6
 . فانیة0000 تعلم -7
 . في واجباتھم0000 رأیت الناس -8
 .0000 إذا جاء أجل اإلنسان ألفیت -9

 .0000 على البالء 0000و000ذاكرا وقلبا 0000 یھب اهللا الصالح من عباده -10
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)4( 
 :ك ما یأتيھات من عند

 ظن وقد حذف المفعول الثاني من -2  . تقول وقد نصبت مفعولین-1
 .مفعولیھا

 . علم وقد علقت عن العمل-4  . أعلم وقد نصبت ثالثة مفاعیل-3
 . خال وقد سدت أن ومعموالھا مسد مفعولیھا-5
 . حسب وقد توسطت بین مفعولیھا-7  . درى وقد نصبت مفعولین-6
 . خّبر وقد نصبت ثالثة مفاعیل-9  .ولین منح وقد نصبت مفع-8

 . حجا وقد نصبت مفعولین-10
)5( 

 :أعرب ما یأتي
 )وإني ألظنھ  كاذبا (-
 )وتحسبھم أیقاظا وھم رقود (-
 ).اھدنا الصراط المستقیم (-
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 ب الفعل المضارع إعرا-1
  رفع الفعل المضارع-1:1 
  نصب الفعل المضارع-2:1 
  جزم الفعل المضارع-3:1 

  الفعل المتعدي والفعل الالزم-2
  الفعل المبني للفاعل والفعل المبني للمفعول-3
  الفاعل-4
  النائب عن الفاعل-5
  المفاعیل-6

  المفعول بھ-1:6 
  المفعول المطلق-2:6 
 ل لھ المفعو-3:6 
  المفعول فیھ-4:6 
  المفعول معھ-5:6 

  االشتغال-7
  التنازع-8

  النداء-1:9
  الترخیم-2:9
  االستغاثة والندبة-3:9
  االختصاص-10
  التحذیر واإلغراء-11
  االستثناء-12

 الجملة الفعلیة
الجملة الفعلیة ھي النوع الثاني من الجمل في اللغة العربیة، وھي تبدأ بفعل تام غیر 

اقص، والفعل التام یدل على الحدث، والحدث ال بد لھ من محدث والمحدث ھو ن
 .الفاعل

 فالجملة الفعلیة لھا ركنان أساسیان ھما الفعل والفاعل،  وقد یحذف الفاعل وینوب عنھ
 .ما یقوم مقامھ ویسمى نائب الفاعل

 مع والفعل كما سبق ماض ومضارع وأمر، والماضي واألمر مبنیان والمضارع یبنى
 .نون التوكید ونون النسوة ویعرب فیما عدا ذلك

 

 :إعراب الفعل المضارع
 یرفع الفعل المضارع إذا لم یسبقھ ناصب وال جازم مثل : رفع الفعل المضارع-1
وقد اتفق النحاة على ذلك بال خالف، ولكنھم اختلفوا في تحدید ) ینصُر اُهللا من ینصُره(
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ھو تجرده من الناصب والجازم وھو عامل معنوي عامل الرفع لھ، وأصح األقوال فیھ 
وھو الجاري على ألسنة المعربین یقولون في إعراب المضارع المجرد إنھ مرفوع 

 .لتجرده من الناصب والجازم
ویضرُب اُهللا األمثاَل (والرفع یكون بضمة ظاھرة إن كان المضارع صحیح اآلخر مثل 

واُهللا یھدي من یشاُء إلى (ر بالیاء مثل وبضمة مقدرة للثقل إن كان معتل اآلخ) للناس
 وللتعذر إن كان)  واُهللا یدعو إلى داِر السالم(أو بالواو مثل ) صراٍط مستقیم

وبثبوت النون إن كان من ) نوُرھم َیسَعى بیَن أیدیھم وبأیماِنھم(معتال باأللف مثل 
 في باب وقد سبق ذكر ذلك) یرجون رحمَتھ ویخافون عذاَبھ(األفعال الخمسة مثل 

 .اإلعراب والبناء
 

 : نصب الفعل المضارع-2
 : ینصب الفعل المضارع إذا سبقھ حرف ناصب، ویكون نصبھ كما یلي-1
 أنا آتیَك بھ قبَل أن تقوَم من(  ینصب بالفتحة الظاھرة إذا كان صحیح اآلخر مثل  -أ

 إذا كان وكذلك. تقوم فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبھ الفتحة الظاھرة)  مقاِمك
إن الذین كفروا لن تغنَي عنھم أمواُلھم وال أوالُدھم من اِهللا (معتل اآلخر بالیاء مثل 

أو . تغنَي فعل مضارع منصوب بلن وعالمة نصبھ الفتحة الظاھرة على الیاء) شیئا
ندعَو فعل مضارع ) لن ندعَو من دوِنھ إلھا لقد قلنا إذا شططا(كان معتال بالواو مثل 

عالمة نصبھ الفتحة الظاھرة على الواو وذلك لخفة الفتحة مع الیاء منصوب بلن و
 .والواو

ولن ترَضى عنك الیھوُد ( ینصب بالفتحة المقدرة إذا كان معتل اآلخر باأللف مثل -ب
ترضى فعل مضارع منصوب بلن وعالمة نصبھ الفتحة ) وال النصارى حتى تتبَع ملَتھم

 .المقدرة على األلف المقصورة للتعذر
 وحظَُّك موفوٌر وِعْرُضك َصیُِّن  إذا ِشْئَت أن تحیا سلیما من األَذى(

 )فكلَُّك عوراٌت وللناِس َأْلُسُن  لساَنك ال تذكْر بھ عورَة امِرٍئ
تحیا فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبھ الفتحة المقدرة على األلف الممدودة 

 .للتعذر
إن اهللا ُیمسُك السمواِت (سة مثل  ینصب بحذف النون إذا كان من األفعال الخم-ج

 ).وأن تصوموا خیٌر لكم(ومثل ) واألرَض أن تزوال
 یكون مبنیا في محل نصب إذا كان متصال بنون النسوة حیث یبنى على السكون مثل -د
 یستعففن فعل مضارع مبني على السكون التصالھ بنون) وأن یستعفْفَن خیٌر لھن(

ال ( كان متصال بنون التوكید یبنى على الفتح مثل النسوة وھو في محل نصب بأن، وإذا
تبیتن فعل مضارع مبني على الفتح ) تجِر وراَء الدنیا ومغریاِتھا كي تبیَتنَّ خالَي الباِل
 .التصالھ بنون النوكید وھو في محل نصب بكي

 الحروف التي ینصب بعدھا الفعل المضارع عشرة حروف ھي أن ولن وكي وإذن -2
. والم الجحود وحتى وأو التي بمعنى إلى أو إال وفاء السببیة وواو المعیةوالم التعلیل 

قسم ینصب بنفسھ وھو أن ولن وكي وإذن وتسمى حروف : وھذه الحروف قسمان
وقسم ینصب بأن المضمرة بعده جوازا أو وجوبا وھو الحروف الستة . النصب األصلیة

 .الباقیة
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 :والھا مفصلة فیما یلي الحروف التي تنصب بنفسھا ومعانیھا وأح-3
ویقال في إعرابھا أن حرف مصدري ونصب أي  أن وھي حرف ناصب ومصدري -1

أنھا تنصب الفعل المضارع وتؤول ھي والفعل المضارع بعدھا بمصدر، ویقدر 
المصدر من الفعل المضارع ویضاف إلى فاعل الفعل ویكون موقع المصدر من 

أن حرف ) یسرُّني أن تنجَح( فاعال مثل اإلعراب بحسب موقعھ في الجملة فقد یأتي
مصدري ونصب، تنجح فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبھ الفتحة، والفاعل 
ضمیر مستتر تقدیره أنت، والمصدر المؤول من أن وما دخلت علیھ في محل رفع 

) ُأِحبُّ أن تنجَح(فاعل الفعل یسرني والتقدیر یسرني نجاحك، وقد تأتي مفعوال بھ مثل 
 در المؤول في محل نصب مفعول بھ والتقدیر أحب نجاحك، وقد یأتي مبتدأ مثلالمص

  )ولیس علیھ إدراُك النجاِح   على المرِء أن َیْسَعى(
المصدر المؤول من أن وما دخلت علیھ في محل رفع مبتدأ مؤخر والتقدیر على المرء 

ؤول من أن وما المصدر الم) غایُة الشعِب أن یتحرَر(السعي، وقد یأتي خبرا مثل 
وقد یأتي . دخلت علیھ في محل رفع خبر والتقدیر غایة الشعب تحرره أو التحرر

) إن اَهللا یأمُركم أن تؤدوا األماناِت إلى أھِلھا(مجرورا بحرف الجر المقدر الباء مثل 
والذي أطمُع أن (التقدیر إن اهللا یأمركم بأداء األمانات، أو بحرف الجر المقدر في مثل 

 .التقدیر أطمع في غفرانھ خطیئتي) لي خطیئتي یوَم الدینیغفَر 
وتكون أن المصدریة ناصبة للمضارع إذا لم یسبقھا فعل من أفعال القلوب فإن سبقھا 

 :فعل من أفعال القلوب فلھا حالتان
 إذا سبقھا ما یدل على الیقین مثل علم فإنھ یتعین أال تنصب المضارع وتكون حینئذ -1

 ).علم أْن سیكوُن منكم مرضى(ة مثل مخففة من الثقیل
فإنھ یجوز أن تكون ناصبة للمضارع مثل ) الظن( إذا سبقھا ما یدل على الرجحان -2
 وھو األرجح ویجوز أن) أَحِسَب الناُس أن ُیتَركوا أن یقولوا آمنا وھم ال ُیفَتنون(

ِسبوا أن ال وَح(تكون غیر ناصبة ومخففة من الثقیلة، ولذلك قرئ بالوجھین قولھ تعالى 
 ).وَحِسبوا أن ال تكوُن فتنٌة) (تكوَن فتنٌة
 تستعمل أن ثالثة استعماالت ال تكون فیھا ناصبة للمضارع وذلك في :ملحوظة

 :الحاالت اآلتیة
 : أن تكون مفسرة بمعنى أي وذلك إذا سبقت بما فیھ معنى القول دون حروفھ مثل

أبرقُت (ومثل )  اصنِع الفلَك بأعیِننا ووحِینافأوحینا إلیھ أِن(ومثل ) أشرُت إلیھ أْن ُقم(
 ).كتبُت إلیھ أِن احفِظ العھَد(ومثل ) إلیھ أِن احُضر

 : أن تكون زائدة أو حشوا مثل التي تزاد بین القسم ولو الشرطیة مثل-2
 )لكان لكم یوٌم من الشرِّ مظلُم   وأقسُم أْن لِو التقینا وأنتُم(

 )ولما أْن جاءت رسُلنا لوطا(، )البشیُرولما أْن جاء (أو بعد لما مثل 
 . أن تكون مخففة من الثقیلة وھذه سبق بیانھا في الحروف الناسخة إن وأخواتھا-3
 وھي : لن وھي حرف نصب ونفي للمستقبل أو حرف نصب ونفي واستقبال-2

كحرف نصب تمتاز عن بقیة حروف النصب بأنھا مالزمة للنصب أي ال تأتي إال 
إفادتھا النفي واالستقبال أن انتفاء الحدث الذي یدل علیھ الفعل الذي ناصبة، ومعنى 

ینتفي : فإن معنى ذلك) لن أحضَر لزیارِتك(بعدھا حاصل في الزمان المستقبل فإذا قلت 
لن نبرَح علیھ عاكفین حتى : (ومن أمثلتھا. حضوري لزیارتك في الزمان المستقبل
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قبال، نبرح فعل مضارع منصوب بلن لن حرف نصب ونفي واست) یرجَع إلینا موسى
تنالوا فعل مضارع ) لن تنالوا البرَّ حتى ُتنفقوا مما ُتحبون(وعالمة نصبھ الفتحة، 

 .منصوب بلن، وعالمة نصبھ حذف النون ألنھ من األفعال الخمسة
  وال بد لكي تكون ناصبة أن  كي وھي حرف مصدري ونصب وھي تفید التعلیل،-3

كي ) جئُت لكي أتعلَم(ن، وتدخل علیھا الالم لفظا أو تقدیرا مثل تكون مصدریة بمنزلة أ
حرف مصدري ونصب، أتعلم فعل مضارع منصوب بكي وعالمة نصبھ الفتحة، 
والمصدر المؤول من كي وما دخلت علیھ في محل جر بالالم والتقدیر جئت للتعلم، 

وب كي حرف مصدري ونصب، تنجح فعل مضارع منص) اجتھْد كي تنجَح(ومثل 
بكي وفاعلھ ضمیر مستتر تقدیره أنت، والمصدر المؤول من كي وما دخلت علیھ في 

لكیال تأَسْوا (محل جر بالالم المقدرة والتقدیر اجتھد للنجاح، ومن أمثلتھا مع الالم لفظا 
ومن أمثلتھا وقد قدرت معھا الالم ) لكیال یكوَن على المؤمنین حرٌج(، )على ما فاتكم

 ).َك كي تقرَّ عیُنھا وال تحزَنفرددناك إلى أمِّ(
 : وتكون ناصبة بثالثة شروط: إذن وھي حرف جواب وجزاء ونصب-4
بنصب ) إذن ُأكرَمھ: (سیزوُرك زیٌد غًدا فتقول:  أن تكون في صدر جملتھا كأن یقال-1

 .أكرَمھ، فإذا قلت زیدا إذن أكرُمھ رفعت أكرُمھ لعدم صدارتھا
 فإذا حدثك شخص بحدیث فقلت إذن تصدُق فإن الفعل  أن یكون الفعل بعدھا مستقبال-2

جوابا لمن ) إذن أسافَر معك(یرفع ألن المراد بھ الحال ال االستقبال ومثال االستقبال 
 .قال أرید السفر بعد یومین

 أن ال یفصل بینھا وبین الفعل فاصل غیر القسم، وقد أجازوا الفصل بالقسم لوروده -3
 :في قول حسان

 )ُتشیُب الطفَل من ھوِل المشیِب   نرمَیھم بحرٍبإذن واِهللا(
بالرفع ) إذن یا زیُد أكرُمك(نرمیھم منصوب بإذن، فإن فصل بغیر القسم رفع مثل 

 .بالرفع) إذن یوَم الُجُمعِة أكرُمك(ومثل 
 :ملحوظتان

 اشترط بعض النحاة لعمل إذن النصب أن یكون ذلك في الشعر فقط، وذلك ألن :األولى
 .لتي وردت فیھا عاملة كانت كلھا شعرااألمثلة ا
 ما ذكر من أن إذن حرف جواب وجزاء ھو رأي كثیر من النحاة، حیث قالوا :الثانیة

إنھا حرف جواب وجزاء في كالم تقع فیھ، ومن النحاة من قال إنھا تكون كذلك في 
 مثل الغالب وإن ھناك حاالت تكون فیھا للجواب فقط وال یكون فیھا داللة على الجزاء

إذن ُأَصدُِّقك أو إذن أظنَُّك صادقا فإن ھذا : إني أحبُّك فقال لھ: ما إذا قال قائل لشخص
 جواب لكالمھ ولیس فیھ جزاء، وذلك ألن تصدیق المتكلم أو ظن صدقھ واقع في 

 .الحال، والجزاء ال یكون في الحال
 : الحروف التي تنصب بأن المضمرة بعدھا قسمان-4
 لمضمرة بعده جوازا وھو الم الجر  ویسمیھا كثیر من النحویین قسم ینصب بأن ا-1

 الم التعلیل ولكن المدققین منھم یسمونھا الم الجر  ویقولون إنھا تشمل ثالثة أنواع من 
 :الالمات
) جئت ألتعلَم( الم التعلیل وھي التي یكون ما بعدھا سببا وعلة فیما قبلھا مثل :أولھا

 م حرف جر یفید التعلیل مبني على الكسر ال محل لھ منویقال في إعرابھ ألتعلم الال
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  اإلعراب، أتعلم فعل مضارع منصوب بأن المضمرة جوازا بعد الم التعلیل، ویجوز 
إنا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفَر (جئت ألن أتعلم، أتعلم فعل مضارع منصوب بأن ومثل  

 ).لك اُهللا ما تقدم من ذنِبك وما تأخر
ل الذي تدخل علیھ الم التعلیل بال وجب إظھار أن سواء أكانت ال نافیة وإذا اقترن الفع

الالم حرف جر یفید ) لئال یكوَن للناِس على اِهللا حجٌة بعَد الرسِل(أو زائدة، فالنافیة مثل 
التعلیل مبني على الكسر ال محل لھ من اإلعراب، أن حرف مصدري ونصب، ال 

ن اإلعراب، یكون فعل مضارع منصوب حرف نفي مبني على السكون ال محل لھ م
 .إذ تقدیره لیعلم) لئال یعلَم أھُل الكتاب(بأن وعالمة نصبھ الفتحة، والزائدة مثل 

الم العاقبة وتسمى أیًضا الم الصیرورة والم األول وھي التي ال یكون ما قبلھا : ثانیھا
ْرعون لیكوَن لھم فالتقطھ آُل ِف(علة لحصول ما بعدھا، ولكنھ یحدث بعده اتفاًقا مثل 

فإنھم لم یلتقطوه لیكون لھم عدوا بل لیكون قرة عین لھم، ولكن آل أمره ) عدوا وحزنا
 .إلى أن یكون لھم عدوا

الالم الزائدة وھي الواقعة بعد فعل متعد، وفائدتھا توكید تعدیتھ إلى مدخول الالم : ثالثھا
فالالم ھنا على القول المشھور عند ) إنما یریُد اُهللا لیذھَب عنكم الرجَس أھَل البیِت(مثل 

النحویین الم التعلیل، وعلى رأي المدققین منھم الم زائدة وھي حرف جر زائد ینصب 
 .المضارع بعده بأن المضمرة جوازا، یذھب فعل مضارع منصوب بأن المضمرة

 : قسم ینصب بأن المضمرة بعده وجوبا وھو خمسة حروف-2
تي سبق ذكرھا ولكنھا تذكر ھنا كنوع مستقل ألن لھا  وھي الم الجر ال الم الجحود-1

شرًطا وھو أن یسبقھا كون منفي أي كان المنفیة بما أو یكن المنفیة بلم وھي بذلك تفید 
تأكید النفي واإلنكار، ومن أجل ذلك تسمى الم الجحود، ویجب إضمار أن بعدھا وال 

لیعذبھم الالم الم الجحود حرف ) وما كان اُهللا لیعذَبھم وأنت فیھم(یجوز إظھارھا مثل 
مبني على الكسر ال محل لھ من اإلعراب، یعذبھم فعل مضارع منصوب بأن المضمرة 

إن الذین كفروا وظلموا لم یكِن اُهللا (وجوًبا بعد الم الجحود وعالمة نصبھ الفتحة، ومثل 
وبا لیغفر الالم الم الجحود، یغفر فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وج) لیغفَر لھم

 .بعد الم الجحود
التعلیل إذا كان ما قبلھا علة لما بعدھا : وھي حرف یفید أحد معنیین األول  حتى-2

، والثاني الغایة إذا كان ما بعدھا غایة )َأْسَلْم حتى تدخَل الجنَة(فتكون بمعنى كي مثل 
، وقد تفید أي إلى أن تطلع) ألسیَرنَّ حتى تطُلَع الشمُس(لما قبلھا فتكون بمعنى إلى مثل 

فإنھ یحتمل أن یكون ) فقاتلوا التي َتبِغي حتى تفيَء إلى أمِر اهللا(المعنیین معا مثل 
 .المعنى كي تفيء أو إلى أن تفيء

وینصب الفعل بعد حتى بأن المضمرة وجوًبا ال بحتى نفسھا ألنھا تعمل في األسماء 
 تعمل في األفعال فال) فتربصوا بھ حتى حیٍن(ومثل ) حتى مطلِع الفجر(الجر مثل 

 .النصب حتى ال یكون ھناك عامل واحد یعمل تارة في األسماء وتارة في األفعال
وشرط النصب بعد حتى أن یكون الفعل مستقبال بالنسبة إلى ما قبلھا سواء أكان مستقبال 

لن نبرَح علیھ عاكفین (بالنسبة إلى زمن التكلم أم ال، فالمستقبل بالنسبة لألمرین مثل 
فإن رجوع موسى مستقبل بالنسبة لبقائھم عاكفین علیھ، ) رجَع إلینا موسىحتى ی

وبالنسبة لزمن قولھم ذلك، ومثال المستقبل بالنسبة لما قبلھا وغیر مستقبل بالنسبة لزمن 
فإن قول الرسول وإن كان ماضًیا بالنسبة إلى زمن ) وُزلزلوا حتى یقوَل الرسوُل(التكلم 
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 .النسبة إلى زلزالھماإلخبار إال أنھ مستقبل ب
 :ویجب رفع الفعل بعد حتى في ثالث حاالت

إذا قلت ذلك ) سرُت حتى أدخُل البلَد( أن یكون زمن الفعل الحال ال االستقبال مثل -1
إذا كان الدخول ) كنُت سرُت حتى أدخُل البلَد(وأنت تدخلھا، وقد یكون الحال مقدرا مثل 

 .قد وقع وقصد بھ حكایة الحال
فإن كان ناقصا مثل ) حدث َسْیِري حتى أدخُل البلَد(ون ما قبلھا تاما مثل  أن یك-2
فإن الفعل بعدھا ینصب ) كان َسْیِري حتى أدخَلھا(أو مثل ) َسْیِري حتى أدخَل البلد(

 .ویمتنع رفعھ
 ).مرض زیٌد حتى ال یرجونھ( أن تكون دالة على االبتداء أي االستئناف كالواو مثل -3
نى إلى أو إال فتكون بمعنى إلى إذا كان ما بعدھا غایة لما قبلھا مثل  وترد بمع أو-3
 أو حرف دال: أي إلى أن تقضیني حقي وتعرب كما یلي) ألْلَزمنََّك أو تقضَیني حقي(

على الغایة بمعنى إلى مبني على السكون ال محل لھ من اإلعراب، تقضیني فعل 
 الفتحة الظاھرة على الیاء، ومثل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد أو وعالمة نصبھ 

 ) فما انقادِت اآلماُل إال لصابِر  ألستسھَلنَّ الصعَب أو أدرَك الُمَنى(
أي إلى أن أدرك المنى، ویعبر عن معنى أو في ھذه الحالة بأن ما بعدھا ینقضي شیئا 

سلم ویكون أي إال أن ی) ألقتَلنَّ الكافَر أو ُیسلَم(ومثال ما تكون فیھ بمعنى إال . فشیئا
اإلعراب أو حرف بمعنى إال مبني على السكون ال محل لھ من اإلعراب، یسلم فعل 

 مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد أو، ومثل
 )َكَسْرُت ُكُعوَبھا أو تستقیَم  وكنُت إذا َغَمْزُت قناَة قوٍم(

عة واحدة أي إال أن تستقیم، ویعبر عن معنى أو ھنا بأن الفعل الذي بعدھا ینقضي دف
 .ویكون نصب الفعل المضارع بعد أو بأن المضمرة وجوًبا

 وھي التي یترتب ما بعدھا على ما قبلھا وینصب الفعل المضارع بعدھا  فاء السببیة-4
بأن المضمرة وجوًبا، وھي غیر فاء العطف أو االستئناف، ویشترط لنصب المضارع 

قصود بالنفي المحض أن بعدھا أن تكون مسبوقة بنفي محض أو طلب محض، والم
فتحدثنا الفاء فاء السببیة حرف مبني على ) ما تأتینا فتحدَثنا(یكون النفي بالحرف مثل 

الفتح ال محل لھ من اإلعراب، تحدث فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوًبا بعد 
ى فیموتوا الفاء فاء السببیة حرف مبني عل) ال ُیقَضى علیھم فیموتوا(فاء السببیة، ومثل 

السكون ال محل لھ من اإلعراب، یموتوا فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوًبا 
بعد فاء السببیة وعالمة نصبھ حذف النون ألنھ من األفعال الخمسة، أو بالفعل مثل 

 ).أنت غیُر مِحٍب فتخلَص لنا(أو باالسم مثل ) لیس زیٌد مِحبا فیخلَص لك(
نصب بل یجب رفعھ، وذلك إذا انتقض النفي فإذا كان النفي غیر محض فإن الفعل ال ی

ما (وذلك ألن إال تنقض النفي فیكون كأنھ إثبات، ومثل ) ما تأتینا إال فتحدُثنا(بإال مثل 
ألن زال تدل على النفي ونفي النفي إثبات فیكون الفعل في الحالین ) تزاُل تأتینا فتحدُثنا

) صھ فیناُم الناُس(سم الفعل مثل مرفوعا، والمقصود بالطلب بالفعل أال یكون الطلب با
حسُبك (أو بالخبر مثل ) ضربا زیدا فیتأدُب(، أو بالمصدر مثل )َنزاِل فأكرُمك(أو مثل 

 :والطلب یشمل ثمانیة أشیاء) فیستریُح الناس
 ) إلى ُسلیماَن فنستریحا  یا ناُق ِسیِري َعَنقا َفسیحا:   ( األمر مثل-1

. لیمان بن عبد الملك فیلقى عنده ما یستریح بھ من سفرهیأمر ناقتھ بالسیر السریع إلى س



  2003اْلُلَمُع اْلَبھیَّة  في قواعد اللغة العربیة          محمد محمود عوض اهللا            الطبعة الثانیة 
=============================================================== 

 204

فنستریحا الفاء فاء السببیة حرف مبني على الفتح ال محل لھ من اإلعراب، نستریح فعل 
مضارع منصوب بأن المضمرة وجوًبا بعد فاء السببیة وعالمة نصبھ الفتحة، واأللف 

 ).كن َسِخيَّ الكِف فتسوَد(ومثل . لإلطالق
ال َتْطَغْوا فیھ فیحَل علیكم (ھو یعتبر طلبا ألن فیھ طلب ترك الفعل مثل  النھي و-2

 ).ال تدُن من الشرِّ فتقَع فیھ(ومثل ) غضبي
 ومثل ) ربِّ ھْب لي ماال فأصَّدََّق وُأحِسَن إلى البائسین( الدعاء مثل -3
 )َسَنِن الساعین في َخْیِر َسَنن   ربِّ وفقني فال أعدَل عن(
 مثل  االستفھام -4
 )ُتْقَضى فیرتَد بعُض الروِح للجسد  ھل تعرفون ُلباناِتي فأرجَو أن(
یا لیتني عصفوٌر فأطیَر (ومثل ) یا لیتني كنُت معھم فأفوَز فوزا عظیما( التمني مثل -5

 ).إلیك
ومثل ) لعلي أبلُغ األسباَب أسباَب السمواِت فأطَّلَع إلى إلِھ موسى( الترجي مثل -6
 ).غفَر لكملعلكم تتوبون فی(
 ومثل) أال تتعلُم فیسمَو مقاُمك( العرض مثل -7
 )قد َحدَُّثوك فما راٍء كمن َسِمعا  یا بَن الكراِم أال تدنو فتبصَر ما(
َھال بذلَت المعروَف (ومثل ) لوال أخرَتِني إلى أجٍل قریٍب فأصدَق( التحضیض مثل -8

 ).فتجَد جزاَءه
لمضمرة بعد فاء السببیة وھي النفي وقد جمع بعضھم شروط نصب المضارع بأن ا

 :المحض والطلب بالفعل في بیت شعر قال فیھ
 )تمنَّ وارُج كذاك النفُي قد كُمال  ُمْر وادُع وانَھ وَسْل واعِرْض لحضِّھُم(
 واو المعیة وھي التي تفید معنى المصاحبة أي مصاحبة ما بعدھا لما قبلھا ویصح -5

 المضارع بعدھا بأن المضمرة وجوبا ھي أن تضع مكانھا كلمة مع وشروط نصب
: مثال النفي المحض. شروط فاء السببیة نفسھا وھي النفي المحض والطلب بالفعل

ویعلم الواو واو المعیة حرف مبني ) ولمَّا یعلِم اُهللا الذین جاھدوا منكم ویعلَم الصابرین(
 مرة وجوباعلى الفتح ال محل لھ من اإلعراب، یعلم فعل مضارع منصوب بأن المض

 :وأمثلة الطلب فیما یلي) المنافُق ال ُیخلُص لك وُتْعِلَمھ ِسرَّك(المعیة ومثل  واو بعد
وأصافَحك الواو واو المعیة حرف مبني على ) اقتِرْب مني وأصافَحك( مثال األمر -1

الفتح ال محل لھ من اإلعراب، أصافحك فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا 
وأكرمك الواو واو المعیة أكرمك منصوب بأن ) اْئِتني وأكرَمك(ومثل بعد واو المعیة، 
 .المضمرة وجوبا

وتسيَء الواو واو المعیة، تسيَء ) ال ُتھمْل واجَبك وتسيَء إلى اآلخرین( مثال النھي -2
 منصوب بأن المضمرة وجوًبا، ومثل 

 )عاٌر علیك إذا فعلَت عظیُم   ال َتْنَھ عن ُخُلٍق وتأتَي مثَلھ(
ال (وتأتَي الواو واو المعیة، تأتي فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا، ومثل 

وتشرب الواو واو المعیة، تشرب فعل مضارع منصوب ) تأكِل السمَك وتشرَب اللبَن
بأن المضمرة وجوبا والمعنى ال تأكل السمك مع شرب اللبن أي ال تجمع بینھما، فالنھي 

 .ھو عن الجمع بینھما
ذا المثال أن یرفع الفعل تشرب وتكون الواو حینئذ لالستئناف ویكون ھناك ویجوز في ھ
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 مبتدأ محذوف والتقدیر وأنت تشرب اللبن أو یكون ھناك خبر محذوف والتقدیر 
 .ولك شرب اللبن، ویكون النھي عن أكل السمك مع إباحة شرب اللبن

ن الفعل تشرب ویجوز أیضا أن یجزم الفعل تشرب وتكون الواو حینئذ للعطف ویكو
معطوًفا على الفعل تأكل ومجزوما مثلھ، ویكون المنھي عنھ كال من الفعلین أي أكل 

 .السمك وشرب اللبن
 ).اللھم اھدني وأعیَش سعیدا(ومثل ) ربِّ وفِّْقني وتصُلَح أموري( مثال الدعاء -3
 ومثل ) ھل تقصُر في دراسِتك وتطلَب النجاَح؟( مثال االستفھام -4
 )وبینكم المودُة واإلخاُء؟   جاَركم ویكوَن بینيألم أُك (
لیت لي (ومثل ) یا لیتنا ُنَردُّ وال نكذَب بآیاِت ربِّنا ونكوَن من المؤمنین( مثال التمني -5

 ).ماال وأجوَد بھ
لعلك تقرُأ الشعَر وتسِمَعنا من (ومثل ) لعلكم تعودون ونشاھَدكم( مثال الترجي -6

 ).جیِده
 ).أال ُتْحِصي أخطاَءك وتقلَل منھا(ومثل )  ُتَؤدِّي الواجَب وتحمَدأال( مثال العرض -7
ھال (ومثل ) َھال تواظبین على الدراسِة وتستوعبي الدروَس( مثال التحضیض -8

 ).عودَت نفَسك التقشَف وتحتمَل قسوَة الحیاِة
 ینصب المضارع بأن المضمرة جوازا إذا جاء بعد عاطف مسبوق باسم خالص من -5
دیر بالفعل أي غیر مقصود بھ معنى الفعل والعاطف المقصود ھنا ھو أحد أربعة التق

 :حروف وھي الواو وأو والفاء وثم وأمثلتھا فیما یلي
  مثال إضمار أن بعد الواو-1
  )َأَحبُّ إليَّ من ُلبسِ الُشفوِف  وُلْبُس عباءٍة وتقَر عیني(

اإلعراب، تقر فعل مضارع وتقر الواو حرف عطف مبني على الفتح ال محل لھ من 
 منصوب بأن المضمرة بعد الواو العاطفة وعالمة نصبھ الفتحة، وتقدیره ولبس عباءة

 وأن تقر عیني، ویجوز إظھار أن، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل رفع 
 .معطوف على لبس وھو اسم خالص من التقدیر بالفعل

م یجز نصب المضارع الواقع بعد الواو، وإذا كان االسم المعطوف علیھ مقدرا بالفعل ل
 الطائُر (ویكون االسم مقدرا بالفعل إذا كان صفة صریحة واقعة صلة ألل مثل 

أي ) الحاضُر فیحصُل لي السروُر أبي(أي الذي یطیر، ومثل ) فیغضُب زیٌد الذباُب
 .الذي یحضر، وفي ھذین المثالین یجب رفع المضارع وال یجوز نصبھ

وما كان لبشٍر أن یكلَمھ اُهللا إال وحیا أو من وراِء حجاٍب أو (أن بعد أو  مثال إضمار -2
أو حرف عطف مبني على السكون ال محل لھ من اإلعراب، یرسل فعل ) یرسَل رسوال

مضارع منصوب بأن المضمرة بعد أو العاطفة والتقدیر أو أن یرسل رسوال، وتكون 
 . وحیا أو إرساالأن والفعل في تأویل مصدر معطوف على وحًیا أي

  مثال إضمار أن بعد الفاء-3
 فأرضیھ الفاء  )ما كنُت أوِثُر إترابا على َتَرِب  لوال َتَوقُُّع ُمْعَترٍّ فُأرضَیھ(

حرف عطف مبني على الفتح ال محل لھ من اإلعراب، أرضیھ فعل مضارع منصوب 
 .هبأن المضمرة بعد العاطف والتقدیر فأن أرضیھ أي توقع معتر فإرضاؤ

  مثال إضمار أن بعد ثم -4
ثم أعقلھ ثم  )كالثوِر ُیْضَرُب لما عاَفِت البقُر  إني وقتِلي ُسَلْیكا ثم أعقَلھ(
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حرف عطف مبني على الفتح ال محل لھ من اإلعراب، أعقلھ فعل مضارع منصوب 
 .بأن المضمرة بعد العاطف والتقدیر ثم أن أعقلھ أي قتلي سلیكا ثم عقلھ

 تطبیق
)1( 

 :رج مما یأتي كل فعل مضارع منصوب وبین الحرف الناصب لھ وعالمة نصبھاستخ
 )إن اهللا یأمركم أن تذبحوا بقرة (-1
ما كان اهللا لیذر المؤمنین على ما أنتم علیھ حتى یمیز الخبیث من الطیب وما كان اهللا  (-2

 )لیطلعكم على الغیب
 )لكیال یكون على المؤمنین حرج في أزواج أدعیائھم (-3
 )وفجرنا فیھا من العیون لیأكلوا من ثمره وما عملتھ أیدیھم أفال یشكرون (-4
 )وقضى ربك أال تعبدوا إال إیاه وبالوالدین إحسانا (-5
 )وال تجعل یدك مغلولة إلى عنقك وال تبسطھا كل البسط فتقعد ملوما محسورا (-6
 فتعدل بي أقل من الھباء   وإن من العجائب أن تراني-7
 حتى یذلوا وإن عزوا ألقوام  لغ المجد أقوام وإن كرموا ال یب-8
 )قال ھم أوالء على أثري وعجلت إلیك رب لترضى (-9

 )الذي خلق الموت والحیاة لیبلوكم أیكم أحسن عمال (-10
)2( 

فیما یأتي أفعال مضارعة یجب رفعھا وأفعال مضارعة یجب نصبھا بین كال منھا وبین 
 :صوبة وعالمة نصبھاعامل النصب في األفعال المن

 )قال لن أرسلھ معكم حتى تؤتون موثقا من اهللا لتأتنني بھ إال أن یحاط بكم (-1
 )یرید اهللا لیبین لكم ویھدیكم سنن الذین من قبلكم ویتوب علیكم واهللا علیم حكیم (-2
اهللا یتوفى األنفس حین موتھا والتي لم تمت في منامھا فیمسك التي قضى علیھا الموت  (-3
 )یرسل األخرى إلى أجل مسمىو
 )وأال تعلوا على اهللا إني آتیكم بسلطان مبین وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون (-4
 ویشرب غیرنا كدرا وطینا   ونشرب إن وردنا الماء صفوا-5
 . إًذا عند مجیئك أكرمك- سوف أزورك غدا -6
 )ثم إلى ربكم مرجعكم فینبئكم بما كنتم تعملون (-7
لرسول ولذي القربى والیتامى والمساكین وابن السبیل كي ال یكون دولة بین فللھ ول (-8

 )األغنیاء منكم
 )أیحسب أن لن یقدر علیھ أحد (-9

 . حسن استعداد وتجد في الدراسة یكفالن لك النجاح-10
 )فال تدع مع اهللا إلھا آخر فتكون من المعذبین (-11
 .  علمت أن سیكرم المتفوق-12

)3( 
 :غ فیما یأتي بما یناسبأكمل الفرا

 .مضارع منصوب بأن بعد الم الجحود .عن طریق الحق والخیر. …… ما كان مصلح -1
 .مضارع منصوب بلن   . إلى أخطائكما0000 تعھد أنكما -2
 .مضارع منصوب بعد حتى  . على حقك0000 الحق مدینك باستمرار -3
 .مضارع منصوب بأن  .0000 جلد الدب قبل 0000 یریدون -4
 .مضارع منصوب بعد الم التعلیل . المعاملة نفسھا0000 سأعامل الناس بالحسنى -5
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 .مضارع منصوب بإذن . سمعتك0000 سأبتعد عن معاشرة األشرار -6
 .مضارع منصوب بعد أو . عن الكسل0000سأعاقبك :  قال األب البنھ-7
 .سببیةمضارع منصوب بعد فاء ال  .0000 وال صلًبا 0000 ال تكن لیًنا -8
 .مضارع منصوب بعد واو المعیة   . سعیًدا0000 لیت مشكالتي تحل -9

 مضارع منصوب بأن المضمرة بعد  احتمالھ یساعدك 0000 صبرك على األلم -10
 .العاطف     .     على التغلب علیھ

)4( 
 :ھات أمثلة من عندك في جمل تامة لما یأتي

 .عد الم التعلیل مضارع منصوب بأن ب-2  . مضارع منصوب بكي-1
 . مضارع منصوب بعد أو التي بمعنى إال-4 . مضارع مرفوع بعد حتى-3
 . أن الناصبة واجبة اإلظھار بعد الم التعلیل-6  . مضارع منصوب بلن-5
 . مضارع منصوب بعد الم العاقبة-8. مضارع منصوب بعد الم الجحود-7
 . مضارع مرفوع بعد أن-10  . مضارع منصوب بإذن-9

)5( 
 :أعرب ما یأتي

 ) الذین قالوا إن اهللا عھد إلینا أال نؤمن لرسول حتى یأتینا بقربان تأكلھ النار00 (-1
 ) ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شیوخا (-2
 ).لینذر من كان حیا ویحق القول على الكافرین (-3
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 : جزم الفعل المضارع-3
 حرف جازم أو اسم جازم وتكون عالمة : یجزم الفعل المضارع إذا سبقھ جازم-1

 :جزم الفعل المضارع واحدة مما یلي
 یجزم بالسكون إذا كان صحیح اآلخر ولم یتصل بھ من الضمائر ما یجعلھ من -أ

.  النسوة أو نون التوكیدما یكون سببا في بنائھ وھو نون بھ ولم یتصل الخمسة، األفعال
یطع فعل ) ومن ُیطِع اَهللا ورسوَلھ ُیدخْلھ جناٍت تجري من تحِتھا األنھاُر(مثال ذلك 

مضارع مجزوم بمن وھو فعل شرط وعالمة جزمھ السكون وحرك بالكسر اللتقاء 
 . یدخلھ فعل مضارع مجزوم بمن وھو جواب الشرط وعالمة جزمھ السكون،الساكنین

حرف العلة إذا كان معتل اآلخر باأللف أو بالواو أو بالیاء وتبقى  یجزم بحذف -ب
مثال المعتل . الفتحة أو الضمة أو الكسرة دلیال على األلف أو الواو أو الیاء المحذوفة

إنما َیْعُمُر مساجَد اِهللا من آمن باِهللا والیوِم اآلخِر وأقام الصالَة وآتى الزكاَة ولم (باأللف 
َش فعل مضارع مجزوم بلم وعالمة جزمھ حذف حرف العلة وھو یخ) یخَش إال اهللا

 .األلف والفتحة قبلھا دلیل علیھا
یھِد فعل مضارع مجزوم بمن وعالمة ) من یھِد اهللا فھو المھتِد(مثال المعتل بالیاء 

 .جزمھ حذف حرف العلة وھو الیاء والكسرة قبلھا دلیل علیھا
تدُع فعل مضارع )  ما ال ینفُعك وال یضرُّكوال تدُع من دون اهللا(مثال المعتل بالواو 

مجزوم بال الناھیة وعالمة جزمھ حذف حرف العلة وھو الواو والضمة قبلھا دلیل 
 .علیھا

اذھب أنت وأخوك بآیاتي وال ( یجزم بحذف النون إذا كان من األفعال الخمسة مثل -ج
جزمھ حذف النون ألنھ تنیا فعل مضارع مجزوم بال الناھیة وعالمة ) َتِنَیا في ِذكري

تتوبا فعل مضارع ) إن تتوبا إلى اهللا فقد َصَغْت قلوُبكما(من األفعال الخمسة ، ومثل 
َأْوُفوا الكیَل (مجزوم بإن وعالمة جزمھ حذف النون ألنھ من األفعال الخمسة، ومثل 

تكونوا فعل مضارع مجزوم بال الناھیة وعالمة جزمھ ) وال تكونوا من المخسرین
والذین إذا أنفقوا لم ُیسرفوا ولم َیْقُتُروا (ومثل . نون ألنھ من األفعال الخمسةحذف ال

یسرفوا فعل مضارع مجزوم بلم وعالمة جزمھ حذف النون ألنھ ) وكان بیَن ذلك َقواما
وال تخافي وال تحزني إنا رادُّوه إلیك وجاعلوه (ومثل . من األفعال الخمسة ویقتروا مثلھ

فعل مضارع مجزوم بال الناھیة وعالمة جزمھ حذف النون ألنھ تخافي ) من المرسلین
 .من األفعال الخمسة

 إذا كان الفعل المضارع  مضعف اآلخر مثل یشتدُّ، یمتدُّ، یضلُّ، یحلُّ، یرتدُّ فإنھ ال -د
یجزم بالسكون ألن الحرف المضعف عبارة عن حرفین أولھما ساكن والثاني متحرك،  

 سبب عامل الجزم فسیكون ھناك ساكنان متتابعانفإذا سكن الحرف األخیر ب
 وذلك غیر سائغ في لغة العرب ولذلك فإن ھناك ثالث طرق في جزم الفعل المضعف 

 :وھي
َمْن َیِشذُّ عن ( یبقى الفعل مضعفا ویضم آخره على األصل كما كان قبل الجزم مثل -1

ن وھو فعل الشرط یشذُّ فعل مضارع مجزوم بم) قومھ یضُعْف وَیطمْع فیھ أعداُؤه
 .وعالمة جزمھ سكون مقدر بسبب ضم آخره تجنبا اللتقاء الساكنین

 یبقى الفعل مضعفا ویفتح آخره لتجنب اجتماع الساكنین وذلك لخفة الفتحة، وھذه -2
الطریق أكثر ورودا من ضم آخر الفعل، وقد وردت في القرآن الكریم في قولھ تعالى 
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یرتد ) منكم عن دیِنھ فسوف یأتي اُهللا بقوٍم ُیِحبُّھم وُیحبونھیأیھا الذین آمنوا من َیرتدَّ (
فعل مضارع مجزوم بمن وھو فعل الشرط وعالمة جزمھ سكون مقدر بسبب فتح آخره 

 .تجنبا اللتقاء الساكنین
  یفك تضعیف الحرفین وتظھر عالمة الجزم السكون على الحرف األخیر ویحرك -3

 وقد تكرر ورود ذلك في القرآن الكریم وفي كالم الحرف السابق لھ بالكسر أو بالضم
ومن َیْرَتِدْد منكم عن دیِنھ فیُمْت وھو كافٌر فأولئك َحِبَطْت أعماُلھم في (العرب، مثل 
إن َتْمَسْسُكْم (، )فلیمِلْل ولیُُّھ بالعدِل(، )فلیكتْب ولُیمِلِل الذي علیھ الحقُّ(، )الدنیا واآلخرة
من َیشِأ اُهللا ُیضِلْلُھ ومن َیَشْأ (، )غُلْل یأِت بما َغلَّ یوم القیامةومن ی(، )حسنٌة َتُسْؤُھْم

ومن یضِلْل فلن تجَد لھ (، )من ُیضِلِل اُهللا فال ھادَي لھ(، )یجعْلُھ على صراٍط مستقیٍم
، )فلیمُدْد بسبٍب إلى السماِء ثم ْلیقطْع(، )ومن َیحِلْل علیھ غضبي فقد َھَوى(، )ولیا ُمرِشدا

 ، ومثل )یَننا بالحقِّ وال ُتْشِطْطفاحكم ب(
 على قوِمِھ ُیْسَتْغَن عنھ وُیْذَمِم   ومن یُك ذا ماٍل فیبخْل بماِلِھ

 یبنى ویكون في محل جزم إذا اتصلت بھ نون النسوة أو نون التوكید فیبنى على -ھـ
 .السكون مع نون النسوة ویبنى على الفتح مع نون التوكید

تخضْعن ) فال تخضْعن بالقوِل فیطمَع الذي في قلِبھ مرٌض(ة مثال المبني مع نون النسو
 .فعل مضارع مبني على السكون التصالھ بنون النسوة وھو في محل جزم بال الناھیة

تقولنَّ فعل مضارع ) وال تقوَلنَّ لشيٍء إني فاعٌل ذلك غدا(مثال المبني مع نون التوكید 
 . محل جزم بال الناھیةمبني على الفتح التصالھ بنون التوكید وھو في

 

، وھناك من النحاة من یعترض  عوامل جزم المضارع أو أدوات جزم المضارع-2
على استخدام كلمة أدوات ویرى إطالق كلمة عوامل فقط علیھا، والصحیح أنھا تسمى 

قسم یجزم فعال : وھذه العوامل قسمان. عوامل أو أدوات وجمھور النحاة على ذلك
 .ینواحدا وقسم یجزم فعل

  األدوات أو العوامل التي تجزم فعال واحدا خمسة ھي الطلب ولم ولما والم األمر-أ
 . وال الناھیة

 ومعنى أن الطلب أداة جزم ھو انھ إذا تقدم لفظ یدل على الطلب وجاء بعده  الطلب-1
فعل مضارع مجرد من الفاء وقصد بھ الجزاء فإنھ یجزم بذلك الطلب لما فیھ من معنى 

قیل یجزم بھ ألنھ ینوب عن الشرط وقیل یجزم بأداة مقدرة، وشاع عند الشرط، و
إنھ مجزوم في جواب الطلب أو في جواب األمر، واللفظ الذي یدل : المعربین قولھم

 :على الطلب أمر أو نھي أو استفھام وأمثلة ذلك
واب األمر أتل فعل مضارع مجزوم في ج) قل تعاَلْوا أتُل ما َحرََّم ربُّكم علیكم( األمر -

 .وعالمة جزمھ حذف حرف العلة وھو الواو والضمة قبلھا دلیل علیھا
 )بِسْقِط اللَِّوى بیَن الدَُّخول فَحْوَمِل  قفا َنْبِك من ِذكَرى حبیٍب ومنزِل( ومثل

نبِك فعل مضارع مجزوم في جواب األمر وعالمة جزمھ حذف حرف العلة وھو الیاء 
 ).ائتني أكرْمك (ومثل. والكسرة قبلھا دلیل علیھا

تدخل فعل مضارع مجزوم في جواب النھي وعالمة ) ال تكفْر تدخِل الجنة( النھي -
 ).ال ترتكِب المحرماِت تنُج من الناِر. (جزمھ السكون وحرك بالكسر اللتقاء الساكنین

أحدْثك فعل مضارع مجزوم في جواب االستفھام ) ھل تأتیني أحدْثك؟( االستفھام -
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 ).أتزوُرني أكرْمك؟. (لسكونوعالمة جزمھ ا
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 : ملحوظات
 معنى قصد الجزاء بالفعل المضارع أنھ یقدر مسببا عن الطلب المتقدم، كما أن :األولى

جزاء الشرط مسبب عن فعل الشرط، فإن قولھ تعالى تعالوا أتل تقدم فیھ الطلب وھو 
لوا فإن تأتوا أتُل تعالوا وتأخر بعده المضارع وھو أتُل وقصد بھ الجزاء ألن المعنى تعا

 .علیكم فالتالوة مسببة عن المجيء ولذلك جزم
خذ من أمواِلھم (فإن لم یقصد بالمضارع الواقع بعد الطلب الجزاء امتنع جزمھ مثل 

فالفعل تطھرھم وقع بعد الطلب ولكنھ لم یقصد بھ الجزاء ) صدقًة تطھُرھم وتزكیھم بھا
دقة تطھرھم، وإنما المعنى خذ من أموالھم فلذلك رفع ألنھ لیس المعنى إن تأخذ منھم ص

ائتني برجٍل (ومثل . صدقة مطھرة لھم فجملة تطھرھم في محل نصب صفة لصدقة
فإنھ یجب رفع الفعل یحُب وال یجوز جزمھ ألنھ لیس  المراد أن ) یحُب اَهللا ورسوَلھ

 محبة الرجل هللا ورسولھ مسببة عن اإلتیان بھ كما یكون اإلكرام مسببا عن 
فإن اإلكرام ھناك مسبب عن اإلتیان، ولكن المراد في ) ائتني ُأكرْمك(تیان في مثل اإل

 .یحب ائتني برجل محب هللا أي موصوف بھذه الصفة
) ما تأتینا تحدُثنا( ال یجزم الفعل المضارع إذا تقدمھ نفي أو خبر مثبت فإذا قیل :الثانیة

أنت تأتینا (وجواب وإذا قیل فیجب رفع تحدثنا وال یجوز جزمھ ألنھ لیس ھناك طلب 
فیجب رفع تحدثنا أیضا وال یجوز جزمھ، وما ورد فیھ جزم المضارع بعد ) تحدُثنا

 اتقى اَهللا امُرٌؤ َفَعَل (الخبر فإن الخبر فیھ بمعنى األمر مثل قول العرب 
فإن اتقى وفعل مع أنھما فعالن ماضیان ظاھرھما الخبر إال أن ) خیرا ُیَثْب علیھ

ومثل قولھ تعالى ) لیتِق اَهللا امُرٌؤ وْلیفعْل خیرا ُیَثْب علیھ(الطلب، والتقدیر معناھما 
تؤمنون بالِلھ ورسوِلھ وتجاھدون في سبیِل اِهللا بأمواِلكم وأنفِسكم ذلكم خیٌر لكم إن كنتم (

جزم فیھ الفعل یغفر ألنھ جواب لقولھ تعالى تؤمنون ) تعلمون، َیغفْر لكم ذنوَبكم
 .ھما مع أنھما مضارعان لكنھما في معنى األمر آمنوا وجاھدواوتجاھدون لكون

 الجزم في جواب الطلب بال الناھیة ال یجوز إال بشرط أن یصح تقدیر شرط في :الثالثة
ال تدُن (ومثل ) ال تكفْر تدخِل الجنَة(موضعھ مقرون بال النافیة مع صحة المعنى مثل 

إن ال (و ) إن ال تكفْر تدخِل الجنَة(عھما فإنھ یصح أن یقال في موض) مْن األسِد تسلْم
) ال تدُن من األسِد یأكُلك(و) ال تكفْر تدخُل الناَر(بخالف ما لو قیل ) تدُن مْن األسِد تسلْم

إن ال تكفْر تدخِل الناَر و : فإنھ یجب الرفع فیھما وال یجوز الجزم ألنھ ال یصح أن یقال
 .إن ال تدُن من األسِد یأكْلك

ا كان الفعل المضارع الواقع بعد الطلب الذي یقصد بھ الجزاء مقترنا بالفاء إذ: الرابعة
فإنھ ال یجزم بل یكون منصوبا وتكون الفاء المقترنة بھ ھي فاء السببیة التي ینصب 

 .المضارع بعدھا بأن المضمرة وجوبا وقد سبق ذكر ذلك في نصب الفعل المضارع
دا ھو لم وھي حرف نفي ینفي الفعل المضارع الجازم الثاني مما یجزم فعال واح:  لم-2

ولم َیْمَسْسني (ویقلب معناه إلى الماضي ولذلك تسمى لم حرف نفي وجزم وقلب مثل 
یمسسني فعل مضارع مجزوم بلم وعالمة جزمھ السكون، أك فعل ) بشٌر ولم أُك َبِغیا

یف، مضارع مجزوم بلم وعالمة جزمھ السكون الظاھر على النون المحذوفة للتخف
لم یكِن الذین كفروا من أھِل الكتاِب (ومثل )لم یلْد ولم یولْد ولم یكْن لھ ُكُفوا أحد(ومثل 

یكن فعل مضارع مجزوم بلم وعالمة جزمھ ) والمشركین ُمنفكین حتى تأتَیھُم البینة
وقد تدخل ھمزة االستفھام على لم ویبقى عملھا .السكون وحرك بالكسر اللتقاء الساكنین
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 ).ألم نشرْح لك صدَرك؟(ل كما ھو مث
الجازم الثالث لما وھي حرف یفید النفي مثل لم ولكنھا تفید استمرار النفي مثل :  لما-3
یقض فعل مضارع مجزوم بلما وعالمة جزمھ حذف حرف ) كال لّما یقِض ما َأَمَره(

 .العلة الیاء والكسرة قبلھا دلیل علیھا
 منھما حرف، وأنھ مختص بالمضارع، وتشترك لم ولما في أربعة أمور وھي أن كال

 .وأنھ یعمل الجزم، وأنھ یقلب الزمان إلى الماضي
 :ویفترقان في أربعة أمور

 لمَّا یحضِر (أن المنفي بلمَّا مستمر االنتفاء إلى زمن الحال أو زمن التكلم مثل : األول
مرا بل یكون وقد ال یكون مست) لم یلْد(والمنفي بلم قد یكون مستمرا مثل ) الرجُل بعُد

فإن معناه أنھ ) ھل أتى على اإلنساِن حیٌن من الدھِر لم یكْن شیئا مذكورا(منقطعا مثل 
وال یجوز أن ) لم یقْم ثم قام(لم یكن شیئا مذكورا ثم كان بعد ذلك، ولھذا یجوز أن تقول 

 ).لّما یقْم ثم قام(نقول 
أي إلى اآلن لم )  یذوقوا عذاِببل لمَّا(أن لّما تؤذن بتوقع حصول ما بعدھا مثل : الثاني

 .یذوقوه وسوف یذوقونھ، ولم ال تقتضي ذلك
 ) قاربُتھا ولّما: ھل دخلَت البلَد؟ فتقوُل(أنھ یجوز أن یحذف الفعل بعد لما مثل : الثالث

 .قاربتھا ولم: أي ولما أدخلھا وال یجوز ذلك مع لم فال یقال
فإن لم (ومثل ) إن لم تقْم ُقمُت(أنھ یجوز أن تقترن لم بحرف الشرط مثل : الرابع
 .إن لمَّا تقْم قمُت: وال یجوز ذلك في لّما فال یقال) تفعلوا

الجازم الرابع الم الطلب وتسمى أیضا الم األمر وھي الم مكسورة :  الم الطلب-4
ینفق فعل ) ِلینفْق ذو َسَعٍة من َسَعِتِھ(تختص بالدخول على الفعل المضارع فتجزمھ مثل 

زوم بالم األمر وعالمة جزمھ السكون، وقد تنطق الالم ساكنة مثل مضارع مج
وْلیحكْم أھُل (ومثل ) وْلتكْن منكم أمٌة یدعون إلى الخیر(ومثل ) وْلیعفوا وْلیصفحوا(

فْلتقْم (والطلب إن كان من أعلى إلى أدنى یسمى أمرا مثل ).اإلنجیِل بما أنزل اُهللا فیھ
َتھم فإذا سجدوا فْلیكونوا من وراِئكم وْلتأِت طائفٌة أخرى لم طائفٌة منھم َمَعك ولیأخذوا أسلح

، وإن كان من أدنى إلى أعلى سمي دعاء )یصلوا فْلیصلوا معك وْلیأخذوا ِحْذَرُھْم وأسلحَتھم
وھي تسمیة بالغیة، یقض فعل مضارع مجزوم بالم األمر ) لیقِض علینا ربَُّك(مثل 

 .والكسرة قبلھا دلیل علیھاوعالمة جزمھ حذف حرف العلة وھو الیاء 
وتدخل الالم على فعل الغائب كثیرا، وتدخل على فعل المتكلم بأقل من الغائب مثل 

ویندر دخولھا على فعل ) وقال الذین كفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیَلنا وْلنحمْل خطایاكم(
یقال ألن فعل األمر للمخاطب یغني عنھا ) ِلتحرْص على أداِء واجِبك(المخاطب مثل 

 ).احرص على أداِء واجِبك(
الجازم الخامس ال الطلبیة وتسمى ال الناھیة وھي التي یطلب فیھا الكف :  ال الطلبیة-5

تشرك فعل مضارع ) یا ُبَنيَّ ال ُتشرْك باِهللا(عن فعل ویجزم المضارع بعدھا مثل 
ویكون الطلب ) ال تحزْن إن اَهللا َمَعَنا(مجزوم بال الناھیة وعالمة جزمھ السكون، ومثل 

ویكون دعاء إذا كان من ) ال تدُع مع اِهللا إلھا آخر(بال نھیا إذا كان من أعلى ألدنى مثل 
 ).ربَّنا ال تؤاخْذنا إن نسینا أو أخطأنا(أدنى ألعلى مثل 

وتدخل ال على فعل المخاطب وعلى فعل الغائب وال تدخل على فعل المتكلم مثال 
) وال تبِغ الفساَد في األرِض) (ِش في األرِض َمَرحاوال تم(دخولھا على فعل المخاطب 
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ال (، )ال یكْن أحُدكم ِإمََّعة(، )وال یغتْب بعُضكم بعضا(ومثال دخولھا على فعل الغائب 
 ).َیِبْع بعُضكم على بیِع بعض

 العوامل أو األدوات التي تجزم فعلین ھي إحدى عشرة أداة وھي إن وإذما، ومن، -ب
وأین، وأیان، وحیثما، وأنَّى، وأي، وتسمى ھذه األدوات أدوات وما، ومھما، ومتى، 

فالنجاح معلق ) إن تدرْس تنجْح(الشرط الجازمة وھي تفید تعلیق أمر على أمر مثل 
إن األول : على الدراسة ویسمى األول شرطا والثاني جوابا وجزاء ویقال في اإلعراب

ن ھناك جملتان إحداھما وھي وذلك یقتضي أن یكو. فعل الشرط والثاني جواب الشرط
المتقدمة تسمى الشرط والثانیة وھي المتأخرة تسمى الجواب والجزاء وال بد أن تكون 
الجملة األولى فعلیة ولذلك فھذه األدوات كلھا مختصة باألفعال، أما الجملة الثانیة 
فاألصل فیھا أن تكون فعلیة ولكنھا قد تأتي جملة اسمیة وتحتاج حینئذ إلى رابط 

 .وسیأتي بیان ذلك
: تقسم األدوات التي تجزم فعلین إلى قسمین:  تقسیم األدوات التي تجزم فعلین-ج

 .حروف وأسماء
 :ھي إن وإذما وفیما یلي أمثلتھاالحروف التي تجزم فعلین  -
إن حرف شرط جازم یجزم فعلین األول ) إن یشْأ ُیذھْبكم ویأِت بخلٍق جدیٍد( مثال إن -1

ني جوابھ وجزاؤه، یشأ فعل الشرط مجزوم بإن وعالمة جزمھ فعل الشرط والثا
السكون، یذھبكم جواب الشرط مجزوم وعالمة جزمھ السكون،  ویأت معطوف على 

ومثل . یذھبكم مجزوم وعالمة جزمھ حذف حرف العلة الیاء والكسرة قبلھا دلیل علیھا
 ).إن ُتحسْن إلى المحتاجین ُتْحَمْد(، )إن یشْأ یسكِن الریَح(
إذما حرف شرط جازم یجزم فعلین األول فعل الشرط ) إذما تأِتني َتْلَقني( مثال إذما -2

والثاني جوابھ وجزاؤه، تأتني تأت فعل الشرط مجزوم بإذما وعالمة جزمھ حذف 
حرف العلة الیاء والكسرة قبلھا دلیل علیھا، تلقني تلق جواب الشرط مجزوم وعالمة 

 .فتحة قبلھا دلیل علیھاجزمھ حذف حرف العلة األلف وال
إذما أداة الشرط، ) بھ ُتْلِف من إّیاُه تأمُر آتیا  وإنك إذما تأِت ما أنت آمٌر(ومثل 

 .تأت فعل الشرط، تلف جواب الشرط
 ھي من، وما، ومھما، ومتى، وأین، وأیان، وحیثما، وَأنَّى، األسماء التي تجزم فعلین -

ا فإن فیھا اختالفا حیث رأى بعضھم أنھا حرف وأي، وكلھا أسماء باتفاق النحاة إال مھم
 :والراجح أنھا اسم وفیما یلي أمثلتھا ومعانیھا

من اسم شرط جازم یجزم ) َمْن َیعمْل سوءا ُیْجَز بھ( وھي تستعمل للعاقل مثل َمْن -1
فعلین األول فعل الشرط والثاني جوابھ وجزاؤه وھو مبني على السكون في محل رفع 

 الشرط مجزوم بمن وعالمة جزمھ السكون، یجز جواب الشرط مبتدأ، یعمل فعل
مجزوم وعالمة جزمھ حذف حرف العلة األلف والفتحة قبلھا دلیل علیھا، وجملة 

 .الشرط في محل رفع خبر المبتدأ َمْن
ما اسم شرط ) وما تفعلوا من خیٍر یعلْمھ اهللا( وھي تستعمل لغیر العاقل مثل ما -2

نیة على السكون في محل نصب مفعول بھ مقدم لفعل جازم یجزم فعلین وھي مب
الشرط، تفعلوا فعل الشرط مجزوم بما وعالمة جزمھ حذف النون ألنھ من األفعال 

 .الخمسة، یعلمھ یعلم جواب الشرط مجزوم وعالمة جزمھ السكون
  وھي لغیر العاقل مثل ما وھي أعم من ما ومثالھامھما -3
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 )وإن خالھا َتْخَفى على الناِس ُتعلِم  قٍة ومھما تكْن عنَد امِرٍئ من خلی(
مھما اسم شرط جازم یجزم فعلین مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، تكن فعل 
الشرط مجزوم بمھما وعالمة جزمھ السكون، تعلم جواب الشرط مجزوم وعالمة 

 .جزمھ السكون وحرك بالكسر ألجل الروّي
أ إذا كان فعل الشرط فعال الزما أو كان  من وما ومھما یعرب كل منھا مبتد:ملحوظة

 من (متعدیا واستوفى مفعولھ وتكون جملة فعل الشرط في محل رفع خبر المبتدأ مثل 
فمن في المثالین تعرب مبتدأ ألن الفعل ) من یفعْل خیرا َیْلَق جزاَءه(ومثل ) یجتھْد ینجْح

تعد وقد استوفى مفعولھ یجتھد في المثال األول الزم والفعل یفعل في المثال الثاني م
ما تفعْلُھ من خیٍر (و) ما َیْحُدْث من أمٍر یعلْمھ اهللا(ومثل . وھو خیرا فتكون من مبتدأ

فما في المثالین مبتدأ ألن الفعل یحدث في المثال األول الزم والفعل تفعلھ ) تجْد جزاَءه
. تكون ما مبتدأفي المثال الثاني متعد وقد استوفى مفعولھ وھو الضمیر المتصل الھاء ف

فمھما في المثالین مبتدأ ألن ) مھما تفعْلھ ُتحاَسْب علیھ(، و)مھما َتَنْم تشُعْر براحة(ومثل 
الفعل تنم في المثال األول الزم والفعل تفعلھ في المثال الثاني متعد وقد استوفى مفعولھ 

 وإذا كان الفعل متعدیا ولم یستوف مفعولھ فإن .  فتكون مھما مبتدأ
َمْن َتصَحْب من (ِمْن َمْن و ما ومھما تعرب مفعوال مقدما لفعل الشرط مثل كال 

فمن تعرب مفعوال مقدما لفعل الشرط تصحب ألنھ متعد ولم ) الصالحین َتْسَتِفْد منھ
فما تعرب مفعوال مقدما ) ما تثَقدِّْم في الدنیا ینفْعك في اآلخرة(یستوف مفعولھ، ومثل 

فمھما تعرب ) مھما تطلْب تجْده(ومثل .  ولم یستوف مفعولھلفعل الشرط تقدم ألنھ متعد
 .مفعوال مقدما لفعل الشرط تطلب ألنھ متعد ولم یستوف مفعولھ

 وھي للزمان وتعرب في محل نصب على الظرفیة ویكون عامل النصب فیھا متى -4
ن وھو متى اسم شرط جازم یجزم فعلی) متى َتْدُعنا ُنَلبِّ دعوَتك: (جواب الشرط ومثالھا

مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان وعامل النصب فیھ نلب، تدعنا تدع 
فعل الشرط مجزوم بمتى وعالمة جزمھ حذف حرف العلة الواو والضمة قبلھا دلیل 
علیھا، نلب جواب الشرط مجزوم وعالمة جزمھ حذف حرف العلة الیاء والكسرة قبلھا 

 دلیل علیھا ومثل 
 )متى أضِع الِعمامَة تعرفوني   الثَّناَیاأنا ابُن َجال وَطالُع(

متى اسم شرط جازم، وھو في محل نصب ظرف زمان، أضع فعل الشرط مجزوم 
بالسكون وحرك بالكسر اللتقاء الساكنین، تعرفوني جواب الشرط مجزوم بحذف النون 

قبل ألنھ من األفعال الخمسة، والنون التي فیھ ھي نون الوقایة قبل یاء المتكلم وأصلھ 
 .الجزم تعرفونني

) أین تذھْب أذھْب: ( وھي للمكان وتعرب في محل نصب على الظرفیة ومثالھاأین -5
أین اسم شرط جازم وھو مبني على الفتح في محل نصب ظرف مكان، تذھْب فعل 

أین اسم شرط جازم ) أینما تكونوا یدركّكُم الموُت(الشرط، أذھب جواب الشرط ومثل 
 في محل نصب ظرف مكان،  تكونوا فعل الشرط مجزوم وھو مبني على الفتح 

 .بحذف النون ألنھ من األفعال الخمسة، یدرككم جواب الشرط مجزوم بالسكون
) أیَّاَن تجتھْد تنجْح( وھي للزمان وتعرب في محل نصب على الظرفیة مثل أیَّاَن -6

فعل أیان اسم شرط جازم وھو مبني على الفتح في محل نصب ظرف زمان، تجتھد 
 الشرط، تنجح جواب الشرط ومنھ
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 )لم تدرِك األمَن منا لم َتَزْل َحِذرا  أیَّاَن ُنَؤمِّْنك تأَمْن غیَرنا وإذا(
 أیان اسم شرط جازم وھو مبني على الفتح في محل نصب ظرف زمان،  نؤمنك فعل 

 .الشرط، تأمن جواب الشرط
م شرط جازم وھو مبني على الفتح في أیان اس) فأیَّاَن ما َتْعِدْل بھ الریُح َتنزِل(ومثل 

محل نصب ظرف زمان، ما زائدة، تعدل فعل الشرط، تنزل جواب الشرط مجزوم 
 .بالسكون وحرك بالكسر ألجل الروي

حیُثما تذھْب تجْد ( وھي للمكان وتعرب في محل نصب على الظرفیة مثل حیثما -7
 ظرف مكان، ما حیث اسم شرط جازم وھو مبني على الضم في محل نصب ) صدیقا

 .زائدة، تذھب فعل الشرط، تجد جواب الشرط
حیث اسم شرط جازم وھو ) حیثما تستقْم ُیقدِّْر لك اُهللا نجاحا في غابِر األزماِن(ومثل 

مبني على الضم في محل نصب ظرف مكان، ما زائدة، تستقم فعل الشرط، یقدر جواب 
 .الشرط

أنَّى تأِتِھ تأِت رجال (الظرفیة مثل  وھي للمكان وتعرب في محل نصب على أنَّى -8
أنى اسم شرط جازم وھو مبني على السكون في محل نصب ظرف مكان، تأتھ ) كریما

تأت فعل الشرط مجزوم بأنى وعالمة جزمھ حذف حرف العلة وھو الیاء والكسرة 
 قبلھا دلیل علیھا، تأت جواب الشرط مجزوم، ومثل 

 )ًخا غیَر ما ُیْرضیكما ال ُیحاِوُلأ  َخلیَليَّ أنَّى تأتیاِني تأِتیا(
أنى اسم شرط جازم وھو في محل نصب ظرف مكان، تأتیاني تأتیا فعل الشرط مجزوم 
بأنى وعالمة جزمھ حذف النون ألنھ من األفعال الخمسة، والنون التي قبل یاء المتكلم 

 .ھي نون الوقایة، تأتیا جواب الشرط مجزوم بحذف النون
لنحاة بحسب ما تضاف إلیھ أي أن المعنى الذي تفیده یؤخذ مما  وھي كما قال اأي -9

أضیفت إلیھ فإن أضیفت لعاقل فھي للعاقل وإن أضیفت لغیر العاقل فھي لغیر العاقل 
أيَّ عاِلٍم (وإن أضیفت لزمان فھي للزمان وإن أضیفت لمكان فھي للمكان مثال العاقل 

ل مقدم لفعل الشرط تصحب أي اسم شرط جازم وھو مفعو) تصَحْب تستِفْد منھ
منصوب بالفتحة، عالم مضاف إلیھ، تصحب فعل الشرط مجزوم بأي وعالمة جزمھ 

أيُّ (مثال غیر العاقل . السكون، تستفد جواب الشرط مجزوم وعالمة جزمھ السكون
أي اسم شرط جازم وھو مبتدأ مرفوع بالضمة، كتاب مضاف ) كتاٍب تقرْأُه یزْدك ِعلما

أ فعل الشرط مجزوم بأي وعالمة جزمھ السكون، یزدك یزد جواب إلیھ، تقرأه تقر
أي ) أيَّ وقٍت  َتُزْرِني فیھ ُأكرْمك(مثال الزمان . الشرط مجزوم وعالمة جزمھ السكون

اسم شرط جازم وھي ظرف زمان منصوب، وقت مضاف إلیھ، تزرني تزر فعل 
ء المتكلم، أكرمك أكرم الشرط مجزوم بأي وعالمة جزمھ السكون والنون للوقایة قبل یا

أيَّ بستاٍن تدخْلھ تجْد فیھ (جواب الشرط مجزوم وعالمة جزمھ السكون، مثال المكان 
أي اسم شرط وھو ظرف مكان منصوب، تدخلھ فعل الشرط، تجد جواب ) شجرا وثمرا

 .الشرط
 :ملحوظتان

مْل ُتْجَز أيَّ عمٍل تع(قد تضاف أي إلى مصدر فتعرب حینئذ مفعوال مطلقا مثل : األولى
أي اسم شرط جازم وھي مفعول مطلق منصوب، عمل مضاف إلیھ تعمل فعل ) بھ

 .الشرط، تجز جواب الشرط
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تعرب أي مبتدأ إذا كان فعل الشرط بعدھا الزما أو متعدیا واستوفى مفعولھ : الثانیة
 فتكون أي فالفعل تقرأه استوفى مفعولھ وھو الھاء) أيُّ كتاٍب تقرْأُه َیِزْدك ِعلما(كالمثال 

وتعرب مفعوال مقدما إذا كان فعل الشرط متعدیا ولم یستوف مفعولھ فتكون أي . مبتدأ
 .ھي المفعول بھ وھو مقدم

 

كثیر من النحاة لم یعتبروا كیف أداة شرط ولو ربطت :  عند البعض كیف أداة شرط-3
 إنھا ال :بین معنیین وبعضھم اعتبرھا أداة شرط إذا ربطت بین معنیین، ومنھم من قال

تكون أداة شرط إال إذا اقترنت بما فتكون كیفما على رأیھم أداة الشرط، وھي مبنیة 
) كیَف َتْلَعْب َیْلَعْب أخوك(على الفتح وتعرب في محل نصب حاال مثال كیف دون ما 

كیف اسم شرط جازم وھو مبني على الفتح في محل نصب حال، تلعب فعل الشرط، 
كیفما كیف اسم شرط ) كیَفما َتْجِلْس َأْجِلْس(ف مقترنة بما یلعب جواب الشرط، مثال كی

جازم مبني على الفتح في محل نصب حال، ما زائدة، تجلس فعل الشرط، أجلس جواب 
 .الشرط

 

 : فعل الشرط وجوابھ یردان على أكثر من وضع: فعل الشرط وجوابھ-4
َمْن َجدَّ َوَجَد وَمْن َزَرَع (ثل وم) إن أحسنُتم أحسنُتم ألنُفِسكم( قد یكونان ماضیین مثل -1

 .ویكون كل من الفعلین في محل جزم) َحَصَد
ویكون ) إن ُتبدوا ما في أنُفِسُكم أو ُتخفوه یحاِسْبُكم بھ اُهللا( قد یكونان مضارعین مثل -2

 .كل منھما مجزوما
 قد یكون األول مضارعا والثاني ماضیا وھو قلیل حتى إن بعضھم ذھب إلى أنھ -3

 : بالضرورة الشعریة، وقد وردت منھ عدة أمثلة منھاخاص
 )كالشََّجا بیَن َحْلِقِھ والَوریِد  َمْن َیِكْدِني ِبَسیٍِّئ كنَت منھ(

 ).َمْن َیُقْم لیلَة القدِر ُغِفَر لھ ما َتَقدََّم من ذنِبِھ(ومنھا قول النبي صلى اهللا علیھ وسلم 
 ). رجٌل َأِسیٌف متى َیُقْم َمقاَمك َرقَّإن أبا بكٍر(ومنھا قول عائشة رضي اهللا عنھا 

 )منِّي وما سِمُعوا من صالٍح َدَفُنوا  إن یسمعوا ِریَبًة طاروا بھا َفَرحا(ومنھا 
 .وفي ھذه الحالة یكون المضارع مجزوما ویكون الماضي مبنیا في محل جزم

لدنیا وزیَنَتھا َمْن كان ُیریُد الحیاَة ا( قد یكون األول ماضیا والثاني مضارعا مثل -4
 ).إن قام زیٌد َیُقْم عمٌرو(ومثل ) ُنَوفِّ إلیھم أعماَلھم فیھا

 وفي ھذه الحالة یكون فعل الشرط الماضي مبنیا في محل جزم  ویكون جواب الشرط 
وقد وردت ) یقوُم عمٌرو(أو ) إن قام زیٌد یقْم عمٌرو(المضارع مجزوما أو مرفوعا مثل 

 فِّ، وورد بالرفع قول الشاعراآلیة السابقة بالجزم ُنَو
 )یقوُل ال غاِئٌب ماِلي وال َحِرُم  وإن أتاُه خلیٌل یوَم مسألٍة(
 قد یكون األول ماضیا أو مضارعا ویكون الجواب جملة اسمیة أو فعلیة فعلھا فعل -5

أمر أو مسبوقا بأداة معینة وفي ھذه الحاالت یلزم اقتران الجواب بالفاء كما سیوضح 
 .فیما بعد

 

  : اقتران جواب الشرط بالفاء-5
 یقترن جواب الشرط بالفاء وجوبا أو جوازا ومعنى اقتران جواب الشرط بالفاء -أ

وجوبا أنھ ال بد أن ترد الفاء في أول الجواب وال یجوز أن یخلو منھا، ومعنى اقترانھ 
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تران وعند اق. بالفاء جوازا أنھ یجوز دخول الفاء في أول الجواب ویجوز عدم دخولھا
الجواب بالفاء تكون جملة الجواب التي دخلت علیھا الفاء في محل جزم جواب الشرط، 
واالقتران بالفاء لیحصل بھا الربط بین الشرط والجزاء ألنھ بدونھا ال ربط لعدم صلوح 
الجواب لمباشرة األداة لھ، وقد اختصت الفاء بھذا الربط لما فیھا من السببیة والتعقیب 

 .واب والجزاء المسبب عن الشرط والعاقب لھفھي تناسب الج
 یكون اقتران جواب الشرط بالفاء واجبا إذا لم یصلح الجواب ألن یكون شرطا -ب

وذلك إذا كان جملة اسمیة، أو فعلیة فعلھا طلبي، أو فعلیة فعلھا جامد، أو فعلیة فعلھا 
و فعلیة فعلھا مقترن مقترن بقد، أو فعلیة فعلھا منفي بما، أو فعلیة فعلھا منفي بلن، أ
 بالسین أو سوف ویعبر عنھما بالتنفیس وقد نظمھا بعضھم في قولھ

 وبما وقد وبلن وبالتنفیس طلبیة واسمیة وبجامد 
 .ویكون االقتران جائزا في غیر ھذه الحاالت

  أمثلة اقتران الجواب بالفاء وجوبا -ج
 ).شيٍء قدیٌروإن َیْمَسْسك بخیٍر فُھَو على كلِّ ( الجملة االسمیة -1
  الجملة الطلبیة وھي التي فیھا أمر أو نھي أو استفھام-2

 )قل إن كنتم ُتِحبُّوَن اَهللا فاتَِّبُعوني(مثال األمر 
 )إمَّا َیْبُلَغنَّ عنَدك الكبَر أحُدھما أو كالھما فال تقْل لھما ُأفٍّ(مثال النھي 

وإن َیْخُذْلُكم فَمْن ذا الذي َیْنُصُركم َمْن ) (إن كنَت ُتِحبُِّني أفال ُتطیُعِني؟(مثال االستفھام 
ٌ فأیُُّكم ) (إن جاء زیٌد َفَمْن ُیْكِرُمُھ؟) (إن جاء زیٌد فھل ُتْكِرُمُھ؟) (َبْعدِِه؟ إن جاء زید
 ).ُیْكِرُمُھ؟
إذا كان االستفھام بالھمزة وجب تقدیمھا على الفاء لقوة تصدرھا بعراقتھا في : ملحوظة

وإن كان بغیر ) ْن َحقَّ علیھ كلمُة العذاِب أفأنَت ُتْنِقُذ َمْن في النار؟َأَفَم(االستفھام مثل 
 .الھمزة أخر عن الفاء كاألمثلة التي سبقت

) إن َتَرِن أنا أقلَّ ِمْنَك ماال وولدا َفَعَسى َربِّي أن ُیْؤِتَیِن خیرا من َجنَِّتَك( الفعل الجامد -3
 ). لكإن َتْسَتْغِفْر َفَعَسى أن َیْغِفَر اُهللا(
وما أفاَء اُهللا على رسوِلِھ منھم فما َأْوَجْفُتْم علیھ ِمن َخْیٍل وال ( الفعل المنفي بما -4

 ).ِركاٍب
 ).وما یفعلوا من خیٍر فلن ُیْكَفُرُوه( الفعل المنفي بلن -5
 فقد َمْن ُیْصَرْف عنھ یوَمِئٍذ) (إن َیْسِرْق فقد َسَرَق أٌخ لھ من َقْبُل( الفعل المسبوق بقد -6

 ).َرِحَمھ
ومن ُیقاِتْل ) (إن فعلَت السُّوَء فستندُم( الفعل المسبوق بالتنفیس أي بالسین أو سوف -7

 ).في سبیِل اِهللا َفُیْقَتْل أو َیْغِلْب فسوف ُنؤتیِھ أجرا عظیما
 یكون اقتران جواب الشرط بالفاء جائزا أي أنھ یجوز دخول الفاء في أول الجواب -د

 :ا  في الحاالت اآلتیةویجوز عدم دخولھ
فإذا جاء أجُلھم ال َیْسَتأِخرون ساعًة وال ( في المضارع المقترن بال النافیة مثل -1

 ).إذا جاء أجُلھم فال َیْسَتأِخرون ساعًة وال َیْسَتْقِدمون) (َیْسَتْقِدمون
ما  ()ما أنفقَت من ماٍل في سبیِل اِهللا فلم َتْخَسْرُه( في المضارع المقترن بلم مثل -2

 ).أنفقَت من ماٍل في سبیِل اِهللا لم َتْخَسْرُه
ما ُتَقدِّْم من ) (ما ُتَقدِّْم من خیٍر َتِجْد جزاَءه( في المضارع المجرد من أدوات النفي -3
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 ).خیٍر َفَتِجُد جزاَءه
 في الماضي المتصرف المجرد من قد وما إذا كان معناه مستقبال وقصد بھ الوعد أو -4

 الوعید مثل 
 . على تقدیر قد فكأنھ قیل فقد أدخل)  َصَلَح عمُلُھ فُأْدِخَل الَجنََّةمن(
دون تقدیر قد ألنھ یدل على المستقبل فأشبھ المضارع فلم ) من َصَلَح عمُلُھ ُأْدِخَل الَجنََّة(

 .یحتج إلى الفاء
من جاء (: یجوز في غیر القرآن أن یقال) َمْن جاء بالسَِّیَئِة َفُكبَّْت وجوُھھم في النار(

 ).بالسیئِة ُكبَّْت وجوُھھم في النار
 :ملحوظات

إذا كان الماضي مستقبال في المعنى ولم یقصد بھ الوعد أو الوعید لم یجز : األولى
 ).إن قام زیٌد قام عمٌرو(دخول الفاء علیھ مثل 

قد یكون الفعل الماضي ماضیا في اللفظ والمعنى ویكون اقترانھ بالفاء واجبا : الثانیة
إن كان قمیُصُھ (أو تقدیرا مثل ) إن كنُت قلُتُھ فقد َعِلْمَتھ(كون مسبوقا بقد لفظا مثل وی

قثدَّ من ُقُبٍل َفَصَدَقْت وھو من الكاذبین، وإن كان قمیُصُھ ُقدَّ من ُدُبٍر َفَكَذَبْت وھو من 
 ).فقد كذبت) (فقد صدقت(فقد مقدرة ھنا والتقدیر ) الصادقین

 ء في الشعر للضرورة مثل قد تحذف الفا: الثالثة
 )َسُیْلَفى على ُطوِل السالمِة نادما  وَمْن ال َیَزْل ینقاُد للَغيِّ والصِّبا(

 )والشَّرُّ بالشَّرِّ عنَد اِهللا ِمْثالن  َمْن َیْفَعِل الحسناِت اُهللا یشُكُرھا( ومثل
ة اسمیة وكان إذا كان الجواب جمل:  حلول إذا الفجائیة محل الفاء في الجملة االسمیة-ھـ

وإن ُتِصْبُھْم (واجب االقتران بالفاء فقد تخلف إذا الفجائیة الفاء وتحل محلھا وذلك مثل 
فإذا تؤدي ما تؤدیھ الفاء من الربط ولذلك ال ) َسیَِّئٌة بما َقدََّمْت أیدیِھْم إذا ھم َیْقَنُطون

 .یجمع بینھما
 تكون اسمیة غیر طلبیة وال منفیة وجملة الجواب التي تدخل علیھا إذا الفجائیة ال بد أن

وال منسوخة ومعنى منسوخة أن الجواب فیھا مؤكد بإّن، فإن كانت الجملة واحدة من 
 .ھذه الثالث امتنعت إذا وتعینت الفاء لربطھا بالشرط

 ).إن َعَصى زیٌد َفَوْیٌل لھ(أو ) إن جاء زیٌد فسالٌم علیھ(الجملة الطلبیة مثل 
 ).إن قام زیٌد فما عمٌرو بقائٍم) ( ُیْھِمِل الولُد فما أنا ِبراٍض عنھإن(الجملة المنفیة مثل 

إن قام زیٌد فإّن َعْمًرا ) (إن تسافر فإّن قلبي معك(الجملة المنسوخة المؤكدة بإّن مثل 
 ).قائٌم

والربط بإذا الفجائیة إنما یكون بعد أداة الشرط إن ألن األمثلة الواردة لھا بعد إن،  وقد 
فإذا أصاب بھ َمْن یشاُء ِمْن عباِدِه إذا ھم ( بھا بعد إذا الشرطیة مثل جاء الربط
 .وھذا سماع ویقتصر فیھ على ما ورد سماعھ). َیْسَتْبِشُرون

 

 : العطف على جواب الشرط بالواو أو بالفاء-6
إذا جاء بعد جواب الشرط فعل مضارع :  العطف على جواب الشرط بالواو أو بالفاء-أ

الرفع والنصب والجزم وذلك مثل :  أو مقرون بالفاء جاز فیھ ثالثة أوجھمقرون بالواو
وإن ُتْبدوا ما في أنفِسُكم او ُتْخفوه یحاِسْبكم بھ اُهللا َفَیْغِفُر لمن یشاُء وُیعذُِّب (قولھ تعالى 

قرئ برفع یغفر على أن الفاء لالستئناف ویغفر فعل مضارع مرفوع ألنھ لم )  من یشاُء
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 .ال جازم، وھي قراءة حفص وھي المدونة في المصاحفیسبق بناصب و
وقرئ بنصب یغفر على أن الفاء ھي فاء السببیة والفعل المضارع بعدھا منصوب بأن 

وساغ النصب بعد الفاء لتقدم الشرط علیھا ألنھ بمنزلة االستفھام، ألن . المضمرة وجوبا
 .لواقع بعد االستفھاممضمون الجزاء لم یتحقق وقوعھ لكونھ معلقا بالشرط فأشبھ ا

وقرئ بجزم یغفر على أنَّ الفاء حرف عطف وأنَّ یغفر معطوف على یحاسبكم مجزوم 
 :ومنھ قول الشاعر. مثلھ

 ربیُع الناِس والبلُد الَحراُم  فإن َیْھِلْك أبو قاُبوَس َیْھِلْك
 َأَجبِّ الظَّھِر لیس لھ َسناُم  ونأُخْذ بعَدُه بِذناِب َعْیٍش 

الجزم على أن الواو حرف عطف، ونأخذ معطوف . خذ ورفعھ ونصبھروي بجزم نأ
على یھلك، والرفع على أن الواو لالستئناف ونأخذ فعل مضارع مرفوع ألنھ لم یسبق 
بناصب أو جازم، والنصب على أن الواو واو المعیة والفعل بعدھا منصوب بأن 

 االستفھام فكأنھا سبقت المضمرة وجوبا، وساغ اعتبار الواو للمعیة ألن الشرط بمنزلة
 .باستفھام

 وأبو قابوس المقصود في البیت األول ھو الملك النعمان بن المنذر 
إذا جاء بعد فعل الشرط فعل مضارع  : العطف على فعل الشرط بالواو أو الفاء-ب

مقرون بالواو أو الفاء وتوسط بینھ وبین الجواب جاز فیھ وجھان فقط الجزم والنصب 
الجزم على أنھ . یجوز جزم یخرج ونصبھ)  زیٌد وَیْخُرْج خالٌد ُأْكِرْمَكإن َیُقْم(مثل 

معطوف على فعل الشرط یقم، والنصب على أن الواو واو المعیة والفعل بعدھا 
وال یاتي الرفع ألن الجملة لم تستكمل ألن جواب الشرط . منصوب بأن المضمرة وجوبا

 فیھ بعد الجواب الستكمال الجملة ما زال متأخرا،  وإنما جاز فیما كان العطف 
 :وقد جاء بالنصب قول الشاعر. وجواز االستئناف

 )وال َیْخَش ُظْلما ما أقام وال َھْضما وَمْن َیْقَتِرْب ِمنَّا وَیْخَضَع ُنْؤوِِه(
 

یجوز حذف جواب الشرط :  جواز حذف الجواب أو الشرط إذا دل علیھ دلیل-7
ل علیھ، ویجوز حذف الشرط واالستغناء عنھ بالجواب واالكتفاء عنھ بالشرط إذا دل دلی

 .وھو قلیل، ویجوز حذفھما معا عند وجود الدلیل وھو نادر
الجواب محذوف لداللة أنت ظالم علیھ ) أنَت ظالٌم إن فعلَت السُّوَء(مثال حذف الجواب 

 .وتقدیره أنت ظالم إن فعلت السوء فأنت ظالم
 :مثال حذف الشرط قولھ

 )وإال َیْعُل َمْفَرَقَك الُحساُم   َفَلْسَت لھا بُكْفٍء َفَطلِّْقھا(
 .الشرط محذوف وتقدیره وإال تطلقھا یعل مفرقك الحسام

الشرط والجواب ) َمْن ُیساِعْدَك فساِعدُه وَمْن ال فال(مثال حذف الشرط والجواب معا 
 .محذوفان في قولنا ومن ال فال والتقدیر ومن ال یساعدك فال تساعده

الشرط والجواب محذوفان ) إن أتقنَت العمَل َحَصْلَت على المكافأِة وإال فال (ومثلھ
 .والتقدیر وإال تتقن العمل ال تحصل على المكافأة

 ) كان فقیرا ُمْعِدما قالْت وإِنْن قالت بناُت الَعمِّ یا َسْلَمى وإِنْن( ومنھ
 .یتھالشرط والجواب محذوفان والتقدیر وإنن كان فقیرا معدما فقد رض

أدوات الشرط حروفا أو أسماًء كلھا مختصة باألفعال ومعنى اختصاصھا : ملحوظة
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باألفعال أنھ ال یلیھا إال أفعال، فإذا ورد ما ظاھره أن االسم قد ولي أداة الشرط فإنھ 
 یقدر فعل الشرط محذوفا  ویكون مفسرا بالفعل المذكور واالسم الذي یلي أداة الشرط 

وإن أحٌد من المشركین استجارك (محذوف أو نائب فاعل لھ مثل یكون فاعال للفعل ال
إن أداة شرط جازمة تجزم فعلین، أحد فاعل لفعل الشرط ) َفَأِجْرُه حتى َیْسَمَع كالَم اِهللا

المحذوف الذي یفسره المذكور تقدیره استجارك وھو فعل ماض مبني على الفتح في 
ل بھ، من المشركین جار محل جزم، والكاف ضمیر متصل في محل نصب مفعو

ومجرور متعلق بالفعل المحذوف استجارك، استجارك المذكور فعل ماض مبني على 
الفتح ال محل لھ من اإلعراب مفسر للفعل المحذوف، الفاعل ضمیر مستتر تقدیره ھو 
یعود على أحد، الكاف ضمیر متصل في محل نصب مفعول بھ، فأجره الفاء واقعة في 

ني على الفتح ال محل لھ من اإلعراب، أجره فعل أمر والفاعل جواب الشرط حرف مب
ضمیر مستتر تقدیره أنت، والھاء ضمیر متصل مبني على الضم في محل نصب 

 .والجملة من الفعل والفاعل والمفعول بھ في محل جزم جواب الشرط
 

 : اجتماع الشرط والقسم-8
أو مقرون بالفاء، وجواب  لكل من الشرط والقسم جواب فجواب الشرط إما مجزوم -1

 :القسم إما أن یكون جملة فعلیة أو اسمیة ویكون مؤكدا بحسب التفصیل اآلتي
) واِهللا ألْذَھَبنَّ َمَعَك( إذا كان جملة فعلیة فعلھا مضارع أكد بالالم والنون وجوبا مثل -أ
 ).عینَفَوَربَِّك َلَنسأَلنَُّھم أجم) (واِهللا َلُیْظِھَرنَّ اُهللا ھذا الدِّیَن(

واِهللا لقد : ( إذا كان جملة فعلیة فعلھا ماض مثبت متصرف أكد بالالم وقد غالبا مثل-ب
والسماِء ذاِت الُبروِج والیوِم (وقد یجرد من أحدھما أو منھما معا مثل ) َظَھَر الحقُّ

فجملة قتل جواب القسم وقد جرد الفعل من الالم ) ُقِتَل أصحاُب اُألْخدوِد…… الموعوِد
 .وقد
واِهللا : ( إذا كان جملة فعلیة فعلھا ماض جامد مثل عسى أو نعم أكد بالالم فقط مثل-ج

 ).واِهللا َلِنْعَم الصفُة العدُل) (َلَعَسى زیٌد أن یأِتَي
 ).واِهللا لیس الحقُّ ُمْنَھِزما(وإذا كان الفعل لیس فإنھ ال یقترن بشيء مثل 

 یؤكد بالالم وال بغیرھا سواء في ذلك  إذا كان جملة منفیة بما أو ال أو إْن فإنھ ال-د
 :الجملة الفعلیة أو االسمیة وسواء في الفعلیة التي فعلھا مضارع أو ماض وأمثلة ذلك

واِهللا ما یدوُم الباطُل، واِهللا ال یدوُم الباطُل، واِهللا إْن یدوُم (جملة فعلیة فعلھا مضارع 
 ).الباطُل

) واِهللا إْن جاء عليٌّ) (واِهللا ال جاء عليٌّ) (واِهللا ما جاء عليٌّ(جملة فعلیة فعلھا ماض 
 ).وَلِئْن زالتا إْن َأمَسكُھما ِمن أحٍد ِمن بعِدِه(ومنھ 

 ).واِهللا إْن ھو كاذٌب) (واِهللا ال ھو كاذٌب) (واِهللا ما ھو بكاذٍب(جملة اسمیة 
  معا إذا كان جملة اسمیة مثبتة فإنھ یؤكد بإّن وحدھا أو بالالم وحدھا أو بھما-ھـ

 ).واِهللا إنَّ األمَر َھیٌِّن(مثال التأكید بإّن 
 )واِهللا َلألْمُر َھیٌِّن(مثال التأكید بالالم 

 إنھ … فال ُأقسُم بالُخنَِّس، الَجواِر الُكنَِّس) (واِهللا إنَّ األمَر َلَھیٌِّن(مثال التأكید بإن والالم 
 ).َلقوُل رسوٍل كریٍم

حدة وجب حذف جواب المتأخر منھما لداللة  إذا اجتمع شرط وقسم في جملة وا-2
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إن قام زیٌد واِهللا َیُقْم (جواب المتقدم علیھ فإن تقدم الشرط حذف جواب القسم مثل 
إْن ُتِطْع (فجواب القسم محذوف یدل علیھ جواب الشرط وھو یقم عمرو، ومثلھ ) عمٌرو

واِهللا إْن َیُقْم زیٌد َلَیقوَمنَّ  (وإن تقدم القسم حذف جواب الشرط مثل) ُمَعلِّمیَك واِهللا َتْنَجْح
واِهللا (فحذف جواب الشرط لداللة جواب القسم علیھ وھو لیقومن عمرو، ومثلھ ) عمٌرو

وقد یكون القسم مقدرا قبل الشرط فیكون الجواب لھ ویحذف ) إِن اجتھَدت َلَتتفوََّقنَّ
لمشركون جواب قسم فجملة إنكم ) وإْن أطعُتموھم إنكم َلُمْشِركون: (جواب الشرط مثل

مقدر وجواب الشرط وھو إن أطعتموھم محذوف لداللة جواب القسم علیھ، ولو كانت 
 .جملة إنكم لمشركون جوابا للشرط لوجب اقترانھا بالفاء ألنھا جملة اسمیة

فإن تقدم على الشرط والقسم مبتدأ فإن الجواب في الجملة یكون للشرط ویحذف جواب 
 .تقدما أم متأخراالقسم سواء أكان الشرط م

 )محموٌد إن حضر عندي واِهللا ُأْكِرْمُھ(مثال الشرط المتقدم بعد المبتدأ 
 ).محموٌد واِهللا إْن حضر عندي ُأكِرْمُھ(مثال القسم المتقدم بعد المبتدأ 

 :ملحوظة
الذي تقدم من أنَّ الجواب یكون للمتقدم من الشرط أو القسم إذا لم یسبقھما مبتدأ ھو رأي 

إن الجواب یكون للشرط مطلقا تقدم أو تأخر وجواب : ر، ومن النحاة من قالالجمھو
 :علیھ ومثلوا لذلك بقول الشاعر. القسم یكون محذوفا لداللة جواب الشرط

 )ال ُتْلِفنا عن دماِء القوِم َنْنَتِفُل  َلِئْن ُمِنیَت بنا عن ِغبِّ َمعَركٍة(
لتقدیر واهللا لئن، وإن منیت شرط جوابھ فقالوا إن الالم في لئن موطئة لقسم محذوف وا

 .والجمھور یرون أن ھذا للضرورة الشعریة فقط. ال تلفنا وقد حذف جواب القسم
 
 
 

 تطبیق
)1( 

 :بین فیما یأتي األفعال المجزومة أو التي في محل جزم مع بیان عامل الجزم وعالمة الجزم
  )من عمل صالحا فلنفسھ ومن أساء فعلیھا (-1
 )كروا یرضھ لكموإن تش (-2
 )ما ننسخ من آیة أو ننسھا نأت بخیر منھا أو مثلھا (-3
 )وال تكن كصاحب الحوت (-4
    )وقد خلقتك من قبل ولم تك شیئا (-5
 )لینفق ذو سعة من سعتھ (-6
     )كال لما یقض ما أمره (-7
 )وأوفوا بعھدي أوف بعھدكم (-8
    . مھما تخف من أمرك یعلم-9

 .ق البشاشة متى تأت تل-10
    . كیفما تعامل صدیقك یعاملك-11
 . إذ ما تكتم األسرار یثق بك الناس-12
   . أي مال تتصدق بھ یمح من خطایاك-13
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 . أنى تسافر تكسب معرفة وخبرة-14
 . أیان یسمع المؤمنون األذان یسارعون إلى المساجد-15
 . حیثما ینشأ شارع تزدحم المباني حولھ-16
 ).ما لم یحیطوا بعلمھ ولما یأتھم تأویلھبل كذبوا ب (-17

)2( 
فیما یلي أجوبة شرط اقترنت بھا الفاء وجوبا بینھا واذكر السبب الذي من أجلھ وجب 

 :اقترانھا بالفاء
 )إن تعذبھم فإنھم عبادك (-2 )إن یمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثلھ (-1
 )أرسلناك علیھم حفیظاومن تولى فما  (-4  )وما أنفقتم من خیر فھو یخلفھ (-3
 )ومن یعمل من الصالحات وھو مؤمن فال یخاف ظلما وال ھضما (-5
 . إن تمارس الریاضة فسیخف وزنك-7 )ومن یضلل فلن تجد لھ ولیا مرشدا (-6
 )إن اهللا مبتلیكم بنھر فمن شرب منھ فلیس مني (-8
   )فمن شھد منكم الشھر فلیصمھ (-9

 )ھ فسوف یحاسب حسابا یسیرافأما من أوتي كتابھ بیمین (-10
 )فإن علمتموھن مؤمنات فال ترجعوھن إلى الكفار (-11
قال یا قوم أرأیتم إن كنت على بینة من ربي وآتاني منھ رحمة فمن ینصرني من  (-12

 )اهللا إن عصیتھ
)3( 

بین فیما یأتي األدوات التي تجزم فعال واحدا والتي تجزم فعلین وبین ما ھو منھا 
 :و منھا أسماء ومعنى كل منھاحروف وما ھ

 )إن تقرضوا اهللا قرضا حسنا یضاعفھ لكم (-2 )فلم تقتلوھم ولكن اهللا قتلھم (-1
 )وال تقتلوا أوالدكم من إمالق (-4 )ولتكن منكم أمة یدعون إلى الخیر (-3
 )أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما یأتكم مثل الذین خلوا من قبلكم (-5
 )وما تقدموا ألنفسكم من خیر تجدوه (-7   .اء أین تذھب تجد أصدق-6
 . إذما تخلص في عملك تكافأ-9  . متى تصدق العزم تصل لحقك-8

 )ومن یعش عن ذكر الرحمن نقیض لھ شیطانا فھو لھ قرین (-10
)4( 

 :أكمل الجمل اآلتیة بما یناسبھا من أدوات جزم المضارع
 .لفقیر إذا أحسنت إلیھتمن على ا…  ..-2 .یصل القطار……  حل الموعد و-1
 .قرش تدخر یفدك في المستقبل …… -4 .یبد غیر ما یبطن یكن منافقا …… -3
 .تجربة تقم بھا تستفد منھا …… -6 .تقبلوا الضیم تعیشوا أذالء …… -5
 .ینھ العمال تجھیز البناء……  انتھى الموعد و-7
 .یزرع الشر ال یحصد إال الندامة …… -8
 .تمش یتبعك ظلك …… -10 . یصفو لكتجامل عدوك فلن …… -9

)5( 
 :أكمل الجمل اآلتیة بأداة مناسبة وفعل شرط مناسب

 .تنج من شرھم …… -2   .ُتْرَحم ………… -1
 .تر نشاط الفالحین …… -4  .تضمن النجاح… .. ……-3
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 .فھو خارج عن الصواب …… -6  .یكن ذلك خطرا علیھا……  ..-5
 .س یسالموكالنا …… -8  .یقفوا خاشعین… . ……-7
 .تجد أھال كأھلك …… -10  .تبھرك ببالغتھا… . ……-9

)6( 
 :أكمل الجمل اآلتیة بجواب شرط مناسب

 .…… إن تسال البخیل -2   . …… من یظلم الناس -1
 .…… أیان تترك العناد -4   .…… إن أتقنت عملك -3
 .…… أین یجد البدوي مرعى خصیبا -6   .…… متى تبدأ العمل -5
 .…… حیثما تنظر في األفق -8   .……یق تسلك  أي طر-7
 .…… أي فتاة تتبذل -10  .…… من یثابر على عملھ -9
 

)7( 
 :فیما یلي جمل فیھا شرط وقسم بین جواب الشرط والقسم في كل منھا

 . من یتقن عملھ واهللا یكن مخلصا-2 . إن تطع والدیك واهللا تكن بارا بھما-1
 . مھما تبذل من جھد واهللا ینفعك-4 .نك واهللا إن تحترم الناس لیحترم-3
 . واهللا متى تأتني ألكرمنك-6  . محمد واهللا إن لقیتھ فأكرمھ-5
 . ھشام إن یحدثك واهللا فثق بھ-8 . واهللا إن صدقت لتكونن من الصالحین-7

)8( 
 :اجعل كل فعل مما یأتي فعل شرط مجزوما في جملة تامة

 . یقترب- تستقیمون- یدعو- تنأى-تتعاونان
)9( 

 :اجعل كل فعل مما یأتي جواب شرط مجزوما في جملة تامة
 . یھدي- تحظى- تحصد- تلقى- تفوزون-ینجو

)10( 
 :مثل لما یأتي في جمل تامة من عندك

 . أداة شرط للمكان-2  . مضارع مجزوم في جواب الطلب-1
 . مضارع مجزوم بلما-4  . جواب شرط مقترن بالفاء وجوبا-3
 جواب شرط مقترن بإذا -6 . لداللة ما قبلھ علیھ جواب شرط محذوف-5

 .الفجائیة
 . فعل شرط وجواب شرط محذوفین-8 . جواب شرط مقترن بالفاء جوازا-7
 . مضارع مقترن بالواو بعد الشرط والجواب-9

 . مضارع مقترن بالواو بین الشرط والجواب-10
)11( 

 :أعرب ما یأتي
 )ك بھ علم فال تطعھما وإن جاھداك على أن تشرك بي ما لیس ل-1
 فكل الذي یلقاه فیھا محبب  ومن تكن العلیاء ھمة نفسھ-2
 . متى تصف نیتك ویصلح عملك تفز برضا اهللا-3
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 :أدوات الشرط غیر الجازمة
 لما ذكرت أدوات الشرط الجازمة كان ال بد أن تذكر أدوات الشرط غیر الجازمة -1

استكماال لفھم أسالیب الشرط والربط في الكالم وتتمیما للفائدة بذكر معانیھا وطرق 
 .استخدامھا

 أدوات الشرط غیر الجازمة تفید الشرط كما تفیده األدوات الجازمة ومعنى إفادتھا -2
الشرط أن بعدھا جملتین وأن حصول مضمون األولى شرط في حصول مضمون 

وتختلف عن أدوات الشرط الجازمة في أنھا ال . الثانیة، فاألولى شرط والثانیة جواب
 .لو، ولوال، ولوما، وكلما، وأما، ولماإذا و: تجزم وھي سبع أدوات ھي

 : لكل أداة من أدوات الشرط غیر الجازمة معناھا واستعمالھا وذلك كما یلي-3
  إذا-1

ظرف لما یستقبل من الزمان : وھي اسم شرط یفید الظرفیة وھي كما یقول النحاة
خافض لشرطھ منصوب بجوابھ، فھي ظرف بمعنى حین أو وقت، ویكون معنى 

لجواب بعدھا مستقبال، ویكون شرطھا في محل جر مضافا إلیھ وإذا ھي الشرط وا
 المضاف، وتكون ھي في محل نصب على الظرفیة والذي عمل فیھا النصب ھو 

إذا ظرف لما یستقبل من الزمان خافض لشرطھ ) إذا جئَت أكرمُتك(جوابھا مثل 
نصبھ منصوب بجوابھ وھو مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان وعامل 

 الجواب أكرمتك،  جئت فعل الشرط ال محل لھ من اإلعراب والتاء فاعل والجملة من 
أكرمتك جواب الشرط ال محل لھ من . الفعل والفاعل في محل جر مضاف إلیھ

وإذا أذقنا الناَس (ومثل ) إذا أتقنَت عمَلك ُفْزَت(ومثلھ . اإلعراب وھو عامل النصب
 ).رحمًة فرحوا بھا

 :ملحوظتان
جملة الشرط بعد إذا ال تكون إال فعلیة ألن إذا مختصة باألفعال فإذا ورد بعد : ولىاأل

إذا ما ظاھره أن الذي بعدھا اسم فإنھ ال بد أن یقدر أن ھناك فعال محذوفا ھو فعل 
إذا (فإن التقدیر فیھا ) إذا السماُء انشقْت(الشرط وأن الفعل المذكور مفسر لھ مثل 

فالفعل األول محذوف ویفسره المذكور وتعرب كلمة السماء ) انشقِت السماُء انشقْت
فاعال لفعل محذوف یفسره المذكور تقدیره انشقت، وتكون جملة انشقت السماء في 

 ).إذا السماُء انفطرْت) (إذا الشمُس ُكوَِّرْت(محل جر مضافا إلیھ ومثل 
 ھ بالفاء إذا كان  جواب إذا كالجواب في سائر أدوات الشرط في وجوب اقتران: الثانیة

إذا سألَت فاسأِل (جملة طلبیة أو اسمیة أو مقترنة بأحد الحروف التي مر ذكرھا، مثل 
 فإذا (،  وبإذا الفجائیة بدل الفاء إذا كان جملة اسمیة مثل )اَهللا وإذا استعنَت فاستعْن باهللا

 ).أصاب بھ من یشاُء من عباده إذا ھم یستبشرون
  لو -2
ر جازم، وھي غیر لو الموصولة  المصدریة التي تكون ھي  وھي حرف شرط غی-أ

أي وددت قیام زید وقد سبق ) وِددُت لو قام زیٌد(والفعل بعدھا في موقع المصدر مثل 
 .ذكرھا في باب الموصول

 لو الشرطیة تفید أن جوابھا لم یقع ألن الشرط لم یقع وقد فسر سیبویھ معناھا بأنھا -ب
 یره،  وفسرھا غیره بالعبارة المشھورة بأنھا حرف حرف لما كان سیقع لوقوع غ

) لو قام زیٌد لقمُت(امتناع المتناع والتفسیر األول أصح وإن كان الثاني أشھر ومثالھا 
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فإن قیام المتكلم لم یقع ألن قیام زید لم یقع، أو امتنع قیام المتكلم المتناع قیام زید ومثل 
ومثل ) لو خرجوا فیكم ما زادوكم إال َخباال(ثل وم) ولو علم اُهللا فیھم خیرا ألسَمَعھم(
 ).لو اطلعتم على الغیب الخترُتُم الواقَع(
 : فعل الشرط بعد لو یأتي على ثالث صور-ج
) ولو كنُت أعلُم الغیَب الستكثرُت من الخیر( أن یكون ماضیا في اللفظ والمعنى مثل -1

 .وھذا ھو الغالب
وْلَیْخَش الذین لو (في المعنى وھو قلیل ومنھ  أن یكون ماضیا في اللفظ مستقبال -2

 ).تركوا من خلِفھم ذریًة ِضعافا خافوا علیھم
لو ُیطیُعكم في كثیر من األمر ( أن یكون مضارعا في اللفظ ماضیا في المعنى مثل -3

 :ومنھ قول الشاعر. أي لو أطاعكم) َلَعِنتُّْم
 ) ُركَّعا وُسجوداَخرُّوا ِلَعزََّة  لو َیسمعون كما سمعُت كالَمھا(
 : جواب لو یأتي على ثالث صور-د
ولو شئنا (ومثل ) لو نشاُء لجعلناُه ُحطاما( یكون ماضیا مثبتا فیقترن بالالم غالبا مثل -1

 ).لو نشاُء جعلناُه ُأجاجا(، وقد یرد دون الالم مثل )آلتینا كلَّ نفٍس ُھداھا
وقد ) ولو شاء ربُّك ما فعلوه(ل  یكون ماضیا منفیا بما فیغلب تجرده من الالم مث-2

 ).لو تأنَّى العامُل َلَما َنِدم(یقترن بالالم مثل 
ولو اجتمعوا على أن َیُضرُّوك بشيء ( یكون مضارعا منفیا بلم فال یقترن بالالم مثل -3

 ).لم َیُضرُّوك إال بشيٍء قد كتبھ اهللا علیك
دخل على االسم مثل إن تختص لو بالفعل فال ت:  اختصاص لو بالجملة الفعلیة-ھـ

لو أن زیدا (الشرطیة التي تختص بالفعل، لكن لو تدخل على أن واسمھا وخبرھا مثل 
وقد اختلف في مثل ھذه الجملة فقیل إن لو فیھا باقیة على اختصاصھا وأن ) قائٌم َلُقْمُت

ھناك فعال محذوفا وأنَّ أنَّ وما دخلت علیھ في تأویل مصدر فاعل للفعل المحذوف 
وقیل إن لو زالت عن . لتقدیر لو ثبت أن زیدا قائم لقمت أي لو ثبت قیام زید لقمتوا

اختصاصھا بالفعل في مثل ھذه الجملة وإنَّ أنَّ وما دخلت علیھ في تأویل مصدر مبتدأ 
 .وخبره محذوف والتقدیر لو أن زیدا قائم ثابت لقمت أي لو قیام زید ثابت لقمت

لو أنتم َتْمِلكون (لھ فعل محذوف یفسره المذكور مثل وإذا ورد بعد لو اسم فیقدر قب
فھناك فعل محذوف تقدیره تملكون ) خزائَن رحمِة ربي إذا ألمسكُتْم َخشیَة اإلنفاِق

 أي ولو كان الملتمس خاتما ) اْلَتِمْس ولو خاَتما من حدیٍد(یفسره الفعل المذكور،  ومثل 
 .من حدید

  لوال-3
لوال المنِقُذ (ھي تفید امتناع الشيء لوجود غیره مثل  لوال حرف شرط غیر جازم و-أ

 .أي امتنع ھالك الغریق لوجود المنقذ) َلَھَلَك الغریُق
 تختص لوال بالجملة االسمیة ویكون ما بعدھا مبتدأ ویكون خبره محذوفا وجوبا -ب

 لوال حرف شرط غیر جازم یفید االمتناع للوجود مبني) لوال أنتم لُكنَّا مؤمنین(مثل 
على السكون ال محل لھ من اإلعراب، أنتم مبتدأ مبني على الضم في محل رفع والمیم 

 .عالمة الجمع والخبر محذوف وجوبا تقدیره موجودون، لكنا جواب الشرط
 : جواب لوال مثل جواب لو أي یكون فعال وعلى صورة من الصور الثالث-ج
ال دفُع اِهللا الناَس بعَضھم ببعٍض ولو( إذا كان ماضیا مثبتا یقترن بالالم غالبا مثل -1
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 ).لوال ُزَھْیٌر جفاني كنُت منتِصرا(وقد یتجرد منھا مثل ). َلَفَسَدِت األرُض
ولوال فضُل اِهللا علیكم ورحمُتھ ( إذا كان ماضیا منفیا بما یتجرد من الالم غالبا مثل -2

  وقد یقترن بالالم )واِهللا لوال اُهللا ما اھتدینا(ومثل ) ما َزَكى منكم من أحٍد أبدا
 ).َأْبَقْت َنَواُھْم لنا ُروحا وال َجَسدا  لوال رجاُء لقاِء الظاِعِنین َلَما(مثل 

 ).لوال العمُل لم یكن للعلِم فائدٌة( إذا كان مضارعا منفیا بلم لم یقترن بالالم مثل -3
ھ وأنَّ اَهللا ولوال فضُل اِهللا علیكم ورحمُت( قد یحذف جواب لوال إذا دل علیھ دلیل مثل -د

 .التقدیر لوال فضل اهللا علیكم لھلكتم) تواٌب حكیٌم
  لوما-4
 لوما حرف شرط غیر جازم وھي مثل لوال في معناھا أي امتناع لوجود، وفي -أ

اختصاصھا بالجملة االسمیة وكون ما بعدھا مبتدأ محذوف الخبر وجوبا، وكون جوابھا 
لوما التعُب ) (ْوَما الثواُب للعاِمِلین َلَفَتَرِت الِھَمُمَل(فعال مقترنا بالالم أو مجردا منھا مثل 

 ).لوما العالُج لم تتحسْن حالُة المریِض) (ما كانِت الراحُة
 . لوال ولوما ھي لو تزاد علیھا ال في لوال، وما في لوما-ب
 تستعمل لوال ولوما استعماال آخر غیر معنى الشرط وھو الداللة على التحضیض، -ج

لوال ) (لوما تأِتینا بالمالئكِة) (لوال ُأْنِزَل علینا المالئكُة(ختصان بالفعل مثل وحینئذ ی
 ).لوما َرِحْمَت َبْكرا) (زرَت َعْمًرا

والتحضیض ھو الطلب بحث وھو مبالغة الحض یقال حضھ على كذا أي رغبھ في 
ن فھو فعلھ فإذا أرید تأكید الترغیب والمبالغة فیھ قیل حضضھ، أما الطلب برفق ولی

 .عرض
ھّال (ویشارك لوال ولوما في معنى التحضیض ھّال وأّال بالتشدید وأَال بالتخفیف مثل 

 .ومثلھا أَال بالتخفیف) أالَّ بذلَت ُجھَدك في الدراسة) (ُتسافُر
 :والفعل بعد ھذه األدوات للتحضیض قد یكون على إحدى الحاالت التالیة

) لوال تستغِفرون اَهللا لعلكم ُتْرَحمون(ثل  إن كان مستقبال كان للحث على الفعل م-1
، وكذلك إن كان مستقبال )أال ُتقاِتلون قوما َنَكُثوا َأْیَماَنُھْم) (أال ُتْسِلُم) (ھّال ُتْسِلُم(ومثل 

 .أي لینفر من كل فرقة) فلوال نفَر من كل فرقٍة منھم طائفٌة لیتفقھوا في الدین(معنى مثل 
فلوال (ومثل ) لوال جاءوا علیھ بأربعِة ُشَھداَء( مثل  إن كان ماضیا كان للتوبیخ-2

 ).َنَصَرُھُم الذین اتََّخُذوا من دون اهللا ُقْربانا آِلَھًة
 إذا ورد بعد أدوات التحضیض اسم قدر لھ فعل محذوف یكون االسم مرفوعا بھ مثل -د
وقد . د التقدمفالتقدم مرفوع بفعل محذوف تقدیره ھّال وج) ھّال التقدُم والقلوُب ِصحاُح(

فزیدا ) لوال زیدا ضربُت(یكون االسم مفعوال لفعل مؤخر في جملة التحضیض مثل 
 .مفعول بھ مقدم للفعل ضربت

  : كلما-5
وھي اسم شرط غیر جازم، وھي ظرف یفید التكرار واالستمرار أي أنھ كلما تكرر 

ما رأیُت فقیرا كل(الشرط استمر وتكرر الجواب وال یلیھا إال الفعل الماضي ومثالھا 
َأَو كلما عاھدوا َعْھدا َنَبَذُه فریٌق ) (كلما أضاَء لھم َمَشْوا فیھ(ومن أمثلتھا ) عطفُت علیھ

كلما دخَل علیھا زكریا المحراَب وجد ) (كلما َأْوَقُدوا نارا للحرِب أطفأھا اُهللا) (منھم
 .وال تتكرر خالفا لما ھو شائع خطأ). عندھا ِرَزقا

  : أما-6
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ف شرط غیر جازم یفید التفصیل، ولذلك تسمى حرف شرط وتفصیل، وھي وھي حر
مفسرة بمھما أو نائبة عن مھما وفعل الشرط الذي بعدھا، وتقدیر ذلك مھما یكن من 

أما ) (أّما النوُر َفساِطٌع(شيء، والذي یلیھا جواب الشرط، ولذلك یجب اقترانھ بالفاء مثل 
 ).فأما الیتیَم فال َتْقَھْر، وأما السائَل فال َتْنَھْر(، ومنھ )أما زیٌد فمنطِلٌق) (الحقُّ فواِضٌح

 :وقد ورد حذف الفاء من جوابھا في الشعر للضرورة مثل
 )ولكنَّ َسْیًرا في ِعراِض الَمواِكِب  فأما القتاُل ال قتاَل َلَدیُكُم(

َودَّْت فأما الذین اْس(وورد حذفھا في النثر بكثرة عند تقدیر القول وحذفھ معھا مثل 
 .أي فیقال لھم أكفرتم بعد إیمانكم) وجوُھھم أكفرُتْم بعَد إیماِنكم

أما : (وورد حذفھا في النثر قلیال دون تقدیر القول مثل قول النبي صلى اهللا علیھ وسلم
ویخرج ھذا الحدیث أیضا ) بعُد ما باُل رجاٍل یشتِرطون شروطا لیسْت في كتاِب اِهللا

ومما ورد دون الفاء … لتقدیر أما بعد فأقول ما بال رجال على تقدیر القول، ویكون ا
 ).أما الذین َجَمعوا بین الحجِّ والُعمرِة طاُفوا َطَوافا َواِحدا(قول عائشة رضي اهللا عنھا 

 :  لما-7
وھي اسم شرط غیر جازم وھي ظرف بمعنى حین وال یلیھا إال الفعل الماضي مثل 

ولما جاءْت رسُلنا ) (ولمَّا جاَء أمُرنا جعلنا عالَیھا ساِفَلھا) (وداوَلمَّا جاَء أمُرنا َنجَّْیَنا ُھ(
ولما جاءْت رسُلنا لوطا ِسيَء بھم ) (إبراھیَم بالُبشَرى قالوا إنا ُمْھِلكو أھِل ھذه القریِة

َلمَّا نزَل (ومثل ) فلما أن جاء البشیُر ألقاُه على وجِھھ فارتدَّ بصیرا) (وضاق بھم َذْرعا
 :ومنھ قول المتنبي) ا الزرُعالمطُر َرَب

 )َجَزْیُت على ابِتساٍم بابتساِم  ولما صاَر ُودُّ الناِس ِخبا(
 ومنھ قول الشاعر القدیم قس بن ساعدة اإلیادي

 للقوم لیس لھا َمصاِدْر  لما رأیُت مواردا 
 ..………یمِضي األصاغُر واألكاِبر   ورأیُت قوِمي نحَوھا 
 حیث صاَر القوُم صاِئر  أیقنُت أنِّي ال َمحالَة 

 

 تطبیق
)1( 

 :بین أدوات الشرط غیر الجازمة والشرط والجواب لكل منھا فیما یأتي
 )وإذا أراد اهللا بقوم سوءا فال مرد لھ وما لھم من دونھ من وال (-1
 )قالوا لو ھدانا اهللا لھدیناكم (-2
 )فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنیسره للیسرى (-3
 )جاءھم رسول بما ال تھوى أنفسھم فریقا كذبوا وفریقا یقتلونكلما  (-4
 )ولما ورد ماء مدین وجد علیھ أمة من الناس یسقون (-5
 )فلوال أنھ كان من المسبحین للبث في بطنھ إلى یوم یبعثون (-6
 . لوما المدارس الزدحمت السجون-7
 )إذا جاءك المنافقون قالوا نشھد إنك لرسول اهللا (-8
 . العلم ما تقدم العمران لوال-9

 )لو كانوا یعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المھین (-10
)2( 

 :أكمل الجمل اآلتیة بما یناسبھا من شرط وجواب
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 ..…… لو اشتغل كل إنسان بما یعنیھ -2 ……… إذا أقبلت الدنیا على إنسان-1
 .………… إذا عدل السلطان -4 .…… كلما أغرق الناس في الترف -3
 .زاد انتشار العلم…………  لما -6  .جرت األنھار………… وما  ل-5
 .زادت ثقة الناس…………  كلما -8  .………… إذا أردت أن تطاع -7
 .………… لوال القصاص -10 .…… لو تعنى كل أم بتھذیب أبنائھا -9

)3( 
 :ھات في جمل تامة من عندك ما یأتي

 . جملة شرطیة مبدوءة بإذا-1
 .الجواب المتناع الشرط جملة شرطیة یمتنع فیھا -2
 . جملة شرطیة فعل الشرط فیھا مقدر-3
 . جملة شرطیة أداتھا ظرف بمعنى حین-4
 . جملة شرطیة أداة الشرط فیھا تفید التفصیل-5
 . جملة شرطیة یمتنع فیھا الجواب لوجود الشرط-6
 . جملة شرطیة أداة الشرط فیھا تفید التكرار-7
 .یھا جملة شرطیة حذف جواب الشرط ف-8
 . جملة شرطیة مبدوءة بلما-9

 . جملة شرطیة فعلھا مضارع لفظا ماض معنى-10
)4( 

 :أعرب ما یأتي
 )وأن لو استقاموا على الطریقة ألسقیناھم ماء غدقا (-1
 فال تقنع بما دون النجوم   إذا غامرت في شرف مروم -2
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 : الفعل المتعدي والفعل الالزم-2
عل إلى متعد والزم والمتعدي ھو الذي یصل ینقسم الف:  تقسیم الفعل إلى متعد والزم-1

والالزم ما لیس كذلك، وھو الذي ال ) ضربُت الولَد(إلى مفعولھ بغیر حرف جر مثل 
یصل إلى مفعولھ إال بحرف جر أو ال مفعول لھ، فالذي یصل إلى مفعولھ بحرف جر 

ي یصل إلى ویسمى الفعل الذ). قاَم محمٌد(والذي ال مفعول لھ مثل ) مررُت بعليٍّ(مثل 
مفعولھ بنفسھ فعال متعدیا، وواقعا، ومجاوزا، ویسمى الفعل الذي ال یتعدى بنفسھ 

ویقال في توضیح معنى . الزما، وقاصرا، وغیر متعد، ویسمى متعدیا بحرف جر
المتعدي ھو الذي یتعدى فاعَلھ إلى مفعول بھ أو أكثر أو جار ومجرور الكتمال معناه 

 .ھ أي یكتفي بھ التضاح معناهوالالزم ھو الذي یلزم فاعَل
وھذا التقسیم للفعل إلى متعد والزم ھو رأي أكثر النحاة، وھناك من ذھب إلى أن الفعل 

األول المتعدي، والثاني الالزم، والثالث ما لیس بمتعد وال الزم، : ینقسم إلى ثالثة أقسام
أخواتھا ألنھا ال الصنف األول كان و: وجعلوا من ھذا القسم الثالث صنفین من األفعال

تنصب المفعول بھ وال تتعدى إلیھ بحرف الجر، والصنف الثاني أفعال وردت تارة 
نصحُتھ (و) َشَكْرُتُھ وشكرُت لھ(متعدیة بنفسھا، وتارة أخرى متعدیة بحرف الجر مثل 

وقد أجاب األولون بأن كان ناقصة والتقسیم إلى متعد والزم ھو لألفعال )ونصحُت لھ
ن خبرھا یشبھ المفعول بھ، وبأن األفعال مثل شكرتھ ونصحتھ متعدیة التامة، أو أ

وحرف الجر حین یأتي بعدھا یكون زائدا، أو أنھا الزمة ونصب ما بعدھا على نزع 
 .الخافض

أن تتصل بھ ھاء تعود على :  للفعل المتعدي عالمتان األولى: عالمة الفعل المتعدي-2
 .لھاء في أغلقتھ تعود على البابفا) الباُب أغلقُتُھ(غیر المصدر مثل 

فإن كانت الھاء تعود على المصدر فإنھا ال تدل على تعدي الفعل إذ قد تتصل ھاء 
فالھاء في قمتھ تعود على المصدر القیام، وقد ) القیاُم قمُتُھ(المصدر بالفعل الالزم مثل 
والثانیة . أي ضربت الضرب زیدا) الضرُب ضربُتُھ زیدا(تتصل بالفعل المتعدي مثل 

أن یصاغ منھ اسم مفعول تام مثل ضرب فیقال مضروب والالزم الیصاغ من مصدره 
 مفعول فال یقال في خرج مخروج إال إذا كان معھ حرف جر  فیمكن أن یقال 

 .مخروج بھ أو مخروج إلیھ
ھناك أفعال تكون الزمة بمعنى وتكون :  أفعال یمكن أن تكون متعدیة أو الزمة-3

الفعل ھنا ) َشَكَل الرجُل الكتاَب(الفعل ھنا الزم و) َشَكَل األمُر(آخر مثل متعدیة بمعنى 
 .متعد وذلك الختالف المعنى في كل منھما

َوَجَد (وقد یكون الفعل متعدیا بنفسھ بمعنى ومتعدیا بحرف الجر بمعنى آخر مثل 
ن علیھ فالفعل بمعنى حقد علیھ أو حز) َوَجَد على فالن(فالفعل ھنا متعد بنفسھ و) الكتاَب

 .ھنا متعد بحرف الجر
ویكون الفعل الالزم متعدیا بحرف جر بمعنى وبحرف جر آخر بمعنى ثان مثل الفعل 
رغب فإنھ یتعدى بفي مثل رغب في بمعنى أحب ویتعدى بعن مثل رغب عن بمعنى 

 .ترك، ویتعدى بإلى مثل رغب إلى بمعنى طلب
 و بحرف الجر، ویختلف بحسب حرف فالمعنى إذا یختلف بحسب تعدي الفعل بنفسھ أ

 .الجر الذي یتعدى بھ
ینصب الفعل المتعدي المفعول بھ إذا لم ینب عن :  نصب الفعل المتعدي المفعول بھ-4
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الكتب ) َتَدبَّْرُت الكتَب(فاعلھ، فإذا ناب عن الفاعل لم ینصب وكان نائب فاعل مثل 
 .ب نائب فاعلأصبحت الكت) ُتُدبَِّرِت الكتُب(مفعول بھ فإذا قیل 

خرق الثوُب (وقد یأتي المفعول بھ مرفوعا والفاعل منصوبا عند أمن اللبس مثل 
فاألول منھما مرفوع والثاني منصوب مع أن األول ) كسر الزجاُج الحجَر(و) المسماَر

ھو المفعول بھ والثاني ھو الفاعل وذلك ألمن اللبس إذ المسمار ھو الذي یخرق الثوب 
 .كسر الزجاج، وھذا سماعي یقتصر على ما ورد منھ وال یقاس علیھوالحجر ھو الذي ی

 : ھناك أفعال ال تأتي إال الزمة وھي: أفعال یتحتم أن تكون الزمة-5
 . كل فعل یدل على سجیة وھي الطبیعة مثل شُرف وكُرم وظُرف وَنِھُم-1
 . كل فعل على وزن افعلل مثل اطمأنَّ واقشعرَّ واشمأزَّ-2
 . وزن افعنلل مثل اْقَعْنَسَس واْحَرْنَجَم كل فعل على-3
 . كل فعل یدل على نظافة مثل طُھر ونُظف ووُضؤ-4
 . كل فعل یدل على دنس مثل دِنس ووِسخ ونُجس وقُذر-5
 . كل فعل یدل على عرض مثل مِرض واحمرَّ ونِشط وفِرح وحِزن-6
، تدحرج )یَد فامَتدََّمَدْدُت الحد( كل فعل مطاوع لمتعد لمفعول واحد مثل امَتدَّ -7
أما مطاوع المتعدي الثنین فإنھ ال یكون الزما بل متعدیا ). َدْحَرْجُت الحجَر َفَتَدْحَرَج(

 ).علَّْمُتُھ النحَو فَتعلََّمھ(، و)َفھَّْمُتُھ المسألَة َفَفِھَمھا(لواحد مثل 
لخمس یمكن أن یصبح الفعل الالزم متعدیا بإحدى الطرق ا:  تعدیة الفعل الالزم-6

 :اآلتیة
 . بجعلھ على وزن فّعل مثل شُجع یصیر شّجع، نَزل نّزل، فِھم فّھم-1
 . بجعلھ على وزن أفعل مثل جلس أجلس، ذھب أذھب، طال أطال-2
 . بجعلھ على وزن فاَعل مثل جلس جاَلس، ندم ناَدم، وثق واَثق-3
 .خرج بجعلھ على وزن استفعل مثل سُھل استسھل، صُعب استصعب، َخَرج است-4
 . بوساطة جار ومجرور مثل ذھب ُذھب بھ، مر ُمر بھ، قام قام إلیھ-5
 یمكن أن یصیر الفعل المتعدي لواحد الزما إذا : تصییر الفعل المتعدي لواحد الزما-7

 :جعلناه مطاوعا على أحد األوزان التالیة
 . وزن تفّعل مثل َتَجمََّع، َتَھدََّم، َتَقدََّم، َتَوجََّھ-1
 .فعل مثل اْنَكَسر، اْنَھَزم، اْنَفَجر، اْنَحَدر، اْنَدَفع وزن ان-2
 . وزن افتعل مثل اْقَتَنع، اْھَتمَّ، اْنَتَصر، اْنَتَقل، اْنَتَفى، اْمَتدَّ-3
 . وزن افعّل مثل اسوّد، ابیّض، اصفّر، اخضّر-4
 . وزن افعاّل مثل احماّر، ابیاّض، اسواّد، اخضاّر-5
 .َتَزلزل، َتَذبذب وزن تفعلل مثل َتَدحرج، -6
 . وزن افعلّل مثل اطمأّن، اقشعّر، اشمأّز، اكفھّر-7

 .ومعظم ھذه األوزان سماعیة وال تبنى من كل األفعال
تقدم أن الفعل الالزم قد یتعدى :  جواز حذف حرف الجر الذي یتعدى بھ الفعل الالزم-8

ینئذ یعرب بحرف الجر، وقد یحذف حرف الجر فیصل الفعل إلى مفعولھ بنفسھ، وح
یجوز ) مررُت بزیٍد(االسم المنصوب بعد الفعل الالزم منصوبا على نزع الخافض مثل 

 فیكون زیدا منصوبا على نزع الخافض ومنھ) مررُت زیدا(أن یقال 
 )كالُمكُم عليَّ إًذا َحراُم  َتُمرُّون الدِّیاَر ولم َتُعوُجوا (
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 .فالدیار منصوب على نزع الخافض
ى أن ھذا أي حذف حرف الجر والنصب على نزع الخافض ال وجمھور النحاة عل

ینقاس بل یقتصر فیھ على السماع إال مع أّن وأْن فإنھ یجوز حذف حرف الجر معھما 
 .قیاسا إذا أمن اللبس

ویرى بعض النحاة أنھ یجوز حذف حرف الجر مع غیر أّن وأْن قیاسا إذا كان حرف 
بریت فعل ) َبَرْیُت القلَم السِّكِّیَن(مثل الجر المحذوف متعینا بحیث ال یصلح غیره 

وفاعل، القلم مفعول بھ، السكین منصوب على نزع الخافض وھو الباء بالتحدید أي 
ال ) رغبُت في زیٍد(بریت القلم بالسكین، فإذا لم یكن الحرف متعینا لم یجز الحذف مثل 

ن في وأن یكون یجوز حذف في ألنھ حینئذ ال یعلم الحرف المحذوف إذ یجوز أن یكو
فلذلك ال یجوز الحذف، ) رغبُت عن زیٍد(أو ) رغبُت في زیٍد(عن ویكون التقدیر 

ال ) اخترُت القوَم من بني تمیٍم(وكذلك ال یجوز الحذف إذا لم یتعین مكان الحرف مثل 
أو ) اخترُت القوَم من بني تمیٍم(یجوز حذف من ألنھ ال یعلم حینئذ أن المقصود 

 ).ِم بني تمیٍماخترُت من القو(
عجبُت من أنَّك (أما مع أّن وأْن فیجوز الحذف عند الجمیع بشرط أمن اللبس أیضا مثل 

ویكون المصدر المؤول من أّن وما ) عجبُت أنَّك قائٌم(یجوز حذف من فیقال ) قائٌم
 دخلت علیھ في محل جر بالحرف المحذوف من، أو یكون في محل نصب على نزع 

والمصدر ) عجبُت من أْن یتقاَعُسوا(التقدیر )  أْن یتقاَعُسواعجبُت(الخافض، ومثل 
المؤول من أْن وما دخلت علیھ في محل جر بمن المحذوفة، أو في محل نصب على 

ال یجوز ) رغبُت في أْن تقوَم(نزع الخافض، فإن خیف اللبس لم یجز الحذف مثل 
 فلذا ال یجوز حذف في ألنھ إن حذفت یجوز أن یقدر المحذوف عن فیحصل اللبس

 .الحذف
وقد سمع من العرب حذف حرف الجر وإبقاء االسم مجرورا بعد حذفھ في قول 

 :الفرزدق
 )أشارْت كلیٍب باألكِف األصابُع  إذا ِقیَل أيُّ الناِس َشرُّ قبیلٍة(

 ).أشارت إلى كلیٍب(فكلیب مجرور وقد حذف حرف جره إلى وتقدیره 
 

 تطبیق
)1( 

 :الزم والفعل المتعدي بنفسھ والمتعدي بحرف الجربین فیما یأتي الفعل ال
 )وھمت كل أمة برسولھم لیأخذوه وجادلوا بالباطل لیدحضوا بھ الحق فأخذتھم (-1
 )أولم یعلموا أن اهللا یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر إن في ذلك آلیات لقوم یؤمنون (-2
 )حق وجاءھم البیناتكیف یھدي اهللا قوما كفروا بعد إیمانھم وشھدوا أن الرسول  (-3
إن الذین یكتمون ما أنزل اهللا من الكتاب ویشترون بھ ثمنا قلیال أولئك ما یأكلون  (-4

 )في بطونھم إال النار
یسألك الناس عن الساعة قل إنما علمھا عند اهللا وما یدریك لعل الساعة تكون  (-5

 )قریبا
 )ن صالتك سكن لھمخذ من أموالھم صدقة تطھرھم وتزكیھم بھا وصل علیھم إ (-6
إن قارون كان من قوم موسى فبغى علیھم وآتیناه من الكنوز ما إن مفاتحھ لتنوء  (-7
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 )بالعصبة أولي القوة
 )وأرسل علیھم طیرا أبابیل ترمیھم بحجارة من سجیل (-8
 )ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظھرك (-9

 )تواصوا بالحق وتواصوا بالصبرإال الذین آمنوا وعملوا الصالحات و (-10
 

)2( 
 :بین معاني األفعال المختلفة فیما یأتي

 . یجب القیام بالجھاد حین یدعى إلیھ-2   . أخي یدعى مصطفى-1
 . ملت عن الشر والشغب-4   . ملت إلى العلم واألدب-3
 . اختلف الماجنون إلى أماكن اللھو-6  . اختلفت اآلراء في األمر-5
 . ال أسألك عن سعد بل عن أخیھ-8   .رحمتك أسألك ربي -7
 . وقفنا على دقائق القضیة-10  . وقف الخطیب على المنبر-9
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)3( 
 :اجعل األفعال اآلتیة متعدیة في جمل من عندك بالطریقة التي تناسب كال منھا

 . غُرب- ذاب- سھل- رجع- صدق- كذب- ضحك- قرب- دنا-بكى
)4( 

 :جمل من عندك بالطریقة المناسبةاجعل األفعال اآلتیة الزمة في 
 . زلزل- مد- أشعل- أوقد- دھور- كسر- جدد- بیض- سلم-طمأن

)5( 
 :أعرب ما یأتي

 )لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن ال تحبون الناصحین (-1
 .  عجبت أنھم ال یجیدون لغتھم-2
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 : الفعل المبني للفاعل والفعل المبني للمفعول-3
 ھو الذي یذكر معھ فاعلھ ویسمى أیضا مبنیا للمعلوم مثل  الفعل المبني للفاعل-1
فالفاعل  مذكور ومعلوم وھو تاء المتكلم في حفظت، والفعل المبني ) حفظُت الدرَس(

للمفعول ھو الذي حذف فاعلھ وأنیب عنھ غیره في الرفع ویسمى أیضا مبنیا لما لم یسم 
ني للمعلوم والمبني للمجھول عند فاعلھ، ومبنیا للمجھول وقد شاع التعبیر عنھما بالمب

 .كثیر من المؤلفین
 .فالدرس نائب فاعل والفاعل محذوف) ُحِفَظ الدرُس(ومثال المبني للمفعول 

  إذا حذف الفاعل وأقیم غیره مقامھ صار الفعل مبنیا للمفعول أو لما لم یسم فاعلھ -2
 :ووجب تغییر صورتھ بحسب التفصیل اآلتي

ضم أولھ وكسر ما قبل ) الوسط واآلخر(یا صحیح العین والالم  إذا كان الفعل ثالث-1
 ) .ُفِھَم، ُأِخَذ(آخره مثل 

فإن كان مضعفا لم تظھر الكسرة على ما قبل آخره للتضعیف فیضم أولھ ویبقى الحرف 
وفي ھذه الحالة یكون مشبھا لفعل األمر من ) ُردَّ، ُشدَّ، ُمدَّ، ُعدَّ(المضعف كما ھو مثل 

ي بھذه الصیغة ویمیز بینھما بقرینة المعنى وبحسب السیاق الذي یوضح المضعف الذ
 .المقصود

مثل قال وباع فإنھ یغیر بإحدى ثالث ) الوسط( إذا كان الفعل ثالثیا معتل العین -2
 :صور

 ضم األول وتحویل األلف إلى واو مناسبة للضمة سواء أكان أصلھا واوا أو یاء -أ
 .م الخالصبالض) قول وبوع(فیقال فیھما 

بالكسر ) قیل وبیع( كسر األول وتحویل األلف إلى یاء مناسبة للكسرة مثل -ب
 .الخالص

ویلفظ ) قیل وبیع( اإلشمام وھو یظھر في اللفظ دون الكتابة فیكتب الفعل بالیاء -ج
 ) .ُقِیل وُبِیع(بشكل متوسط بین الضم والكسر وكأن المتكلم یضم األول ویكسر الثاني 

الفعل ثالثیا معتل اآلخر فإنھ یضم أولھ ویكسر ما قبل آخره ویحول حرف  إذا كان -3
 ) .ُدِعي، وُرِمي(العلة األخیر فیھ إلى یاء سواء أكان أصلھا واوا أو یاء مثل 

 إذا كان الفعل رباعیا صحیح الوسط واآلخر ضم أولھ وكسر ما قبل آخره مثل -4
 ) .ُأكِرم، ُأنِبئ، ُأجِّل(

فا ضم أولھ وكسر ثانیھ حیث تنقل إلیھ الكسرة من الحرف الذي  فإن كان الفعل مضع
 ) .ُأِعد، ُأِمد، ُأِعز(قبل آخره ویبقى تضعیفھ مثل 

 إذا كان الفعل رباعیا معتل الوسط على وزن أفعل فإنھ یضم أولھ ویحول حرف -5
ف العلة یاء سواء أكان أصلھ واوا أو یاء ویكسر ثانیھ إذ تنقل إلیھ الكسرة من الحر

 ) .ُأعید، ُأنیب، ُأجیز(المعتل مثل 
  إذا كان الفعل رباعیا معتل الوسط على وزن فاعل فإنھ یضم أولھ ویكسر ما قبل -6

 ) .عومل، شوھد، جوزي، ووري(آخره ویحول حرف العلة إلى واو مثل 
  إذا كان الفعل رباعیا معتل اآلخر یضم أولھ ویكسر ما قبل آخره ویحول حرف-7

 ) .ُأعطي، ُألقي، ُأرضي(اء مثل العلة إلى ی
 ) .ُتُعلِّم، ُتُقدِّم( إذا كان الفعل خماسیا مبدوءا بالتاء یضم أولھ وثانیھ مثل -8
 إذا كان الفعل خماسیا أو سداسیا صحیحا مبدوءا بالھمزة ضم أولھ وثالثھ مثل -9
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 ) .ُانُطلق، ُاسُتخرج(
 حرف العلة فیھ إلى یاء وكسر  إذا كان الفعل خماسیا معتل الوسط ضم أولھ وحول-10

 ) .ُاختیر، ُاقتید، ُانقید(ما قبل الیاء إذ تستثقل الضمة قبل الیاء مثل 
 إذا كان الفعل سداسیا معتل الوسط باأللف ضم أولھ وثالثھ وحول حرف العلة فیھ -11

 ) .ُاسُتعین، ُاسُتنیب، ُاسُتجیز(إلى یاء مثل 
بالواو ضم أولھ وثالثھ وظلت الواو كما ھي  إذا كان الفعل سداسیا معتل الوسط -12

 ) .ُاسُتوثق، ُاسُتولي، ُاسُتوزر(مثل 
 إذا كان الفعل خماسیا أو سداسیا معتل اآلخر ضم أولھ وثالثھ وحول حرف العلة -13

 ) .ُالُتقي، ُارُتضي، ُاسُتعلي، ُاسُترضي(إلى یاء مثل 
ُیفَھم، ُیؤَخذ، (ل آخره مثل  الفعل المضارع یبنى للمفعول بضم أولھ وفتح ما قب-14

 ) .ُیسَأل
 الفعل المضارع المعتل الوسط یضم أولھ ویحول حرف العلة فیھ إلى ألف ثالثیا -15

-ُیختار، (أو خماسیا مثل ) ُیطاع، وُیقام، وُیشار(أو رباعیا مثل ) ُیقال وُیباع(كان مثل 
 ) .ُیستعان، وُیستطاع(أو سداسیا مثل ) وُینحاز

ضارع المعتل اآلخر یضم أولھ ویفتح ما قبل آخره ویحول حرف العلة  الفعل الم-16
أو ) ُیْعَطى، ُیْھَدى(أو رباعیا مثل ) ُیَرى، ُیْرَمى، ُیْدَعى(فیھ إلى ألف ثالثیا كان مثل 

 ) .ُیْسَتْسَقى، وُیْسَتْدَعى، وُیْسَتْرَضى(أو سداسیا مثل ) ُیْرَتَضى وُیرَتَقى(خماسیا مثل 
بنى للمفعول ھو الفعل المتعدي، أما الفعل الالزم فال یبنى للمفعول إال  الفعل الذي ی-3

مع الظرف أو المصدر المتصرفین المختصین أو مع الجار والمجرور مثال الظرف 
ومثال الجار ) ُجلس ُجلوٌس حسٌن(ومثال المصدر ) ِسیَر یوُم الجمعِة، ُوِقف أماُم الباِب(

 ) .ُفِرح بقدوِم محمٍد(والمجرور 
ُعِني الرجل ( ھناك أفعال في اللغة وردت على صورة المبني للمجھول منھا -4

استحر بدنھ ) ُحّم(أصابھ الفالج، ) ُفلج(أي تكبر، ) ُزھي علینا. (أي اھتم بھا) بحاجتك
) ُغّم الخبر(احتجب، ) ُغّم الھالل(ذھب عقلھ، ) ُجّن(أصابھ السل، ) ُسّل(من الحمى، 

أحبھ، ) أغرم بالشيء(تغیر، ) ُامُتقع لونھ(دھش وتحیر، ) دهُش(، )ُأغمي علیھ(استعجم، 
ُبِھت  (،)اسُتشھد(، )اضُّطر (،انتقل إلى جوار ربھ) ُتُوفي (،أسرع) ُھِرع (،أحب) أولع(

 .كان لھا نتاج) ُنِتجت الناقة. (أصابھ الزكام) ُزِكم(أفحم وأسكت، ) الخصم
فاعل، ولذلك یعتبر النحاة المرفوع وھذه األفعال ال تتغیر صورتھا وال تأتي مبنیة لل

 .بعدھا فاعال
 :ملحوظات

 الفعل سام بمعنى قدر الثمن یسوم عند بنائھ للفاعل مع التاء ضمیر المتكلم أو :األولى
فإذا أرید بناؤه للمفعول فإنھ یعدل عن ضم ) ُسمُت، وُسمَت(المخاطب یضم أولھ فیقال 

 .ى ال یلتبس بالمبني للفاعلأولھ إلى الكسر فیقال ِسمُت وِسمَت وذلك حت
، فإذا )ِبعُت أو ِبعَت( الفعل باع یبیع عند بنائھ للفاعل مع التاء یكسر أولھ فیقال :الثانیة

أرید بناؤه للمفعول یعدل عن كسر أولھ إلى الضم حتى ال یلتبس بالمبني للفاعل فیقال 
 ) .ُبعُت وُبعَت(

مثل كنُت وكنَت ) ُمتُّ وُمتَّ(وم األول الفعل مات یبنى للفاعل فیكون مع التاء إما مضم
ولئن ُمتُّم أو ُقِتلتم إللى اهللا (وقد جاء منھ قولھ تعالى . من كان یكون، فھو مات یموت
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مثل ِخفُت وِخفَت من خاف یخاف فھو مات ) ِمتُّ وِمتَّ(وإما مكسور األول . )تحشرون
 ) ھذا وكنُت َنْسیا َمْنِسّیایا لیتني ِمتُّ قبل : قالت(وقد جاء منھ قولھ تعالى . یمات

 تطبیق
)1( 

 :بین فیما یأتي األفعال المبنیة للفاعل واألفعال المبنیة للمفعول
 ) فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین كفروا وقیل ھذا الذي كنتم بھ تدعون (-1
 ) قل ال تسألون عما أجرمنا وال نسأل عما تعملون (-2
 ) ر بھ ما في بطونھم والجلودیصھ. یصب من فوق رؤوسھم الحمیم (-3
 ) قواریر من فضة قدروھا تقدیرا. ویطاف علیھم بآنیة من فضة وأكواب كانت قواریرا (-4
 ) یعرف المجرمون بسیماھم فیؤخذ بالنواصي واألقدام (-5
 ) وخلق اهللا السموات واألرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وھم ال یظلمون (-6
 )  أحق أن یتبع أم من ال َیِھدِّي إال أن یھدى فما لكم كیف تحكمونأفمن یھدي إلى الحق (-7
 أولئك الذین نتقبل عنھم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتھم في أصحاب الجنة وعد الصدق -8

 ) الذي كانوا یوعدون
  )فإذا أوذي في اهللا جعل فتنة الناس كعذاب اهللا ولئن جاء نصر من ربك لیقولن إنا كنا معكم (-9

 . أطب مطعمك یستجب دعاؤك-10
)2( 

 :اجعل األفعال المبنیة للفاعل فیما یأتي مبنیة للمفعول وغیر ما یلزم
 . أعاد التاجر األمانة إلى صاحبھا-2   . قرأ الطالب النص-1
 . استطاب الضیف الفاكھة-4 . اقتاد الجنود اللص إلى السجن-3
 . الحفلة افتتح المعلم-6  . أحرزت المجتھدة الشھادة-5
 .إنك ناجح:  قال المعلم للتلمیذ-8  . استغاث الجریح بالمارة-7
 . دحرج العامل الحجر لیأخذ مكانھ في الطریق-10  . سقى اهللا الزرع بالمطر-9

)3( 
 :حول األفعال اآلتیة من البناء للفاعل إلى البناء للمفعول في جمل من  عندك

 . حاكم- یزور- شاد-أدنى - اعترف- لجأ- یدعو- أقام- استفھم-تساھل
)4( 

 :أعرب ما یأتي
 ) خلق اإلنسان من عجل سأریكم آیاتي فال تستعجلون (-1
 إذا ما المرء ماشاه   یقاس المرء بالمرء-2
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  الفاعل -4
 الفاعل ھو اسم صریح أو مؤول بھ أسند إلیھ فعل أو شبھ فعل مقدم : تعریف الفاعل-1

حمل الرجُل متاَعھ، علم زیٌد المسألَة، نجح (علیھ باألصالة واقع منھ أو قائم بھ، مثل 
فالرجل في الجملة األولى فاعل ألن الفعل وقع منھ، وكل من زید ) عمٌرو، مات بكٌر

وعمرو وبكر في الجمل الثالث فاعل ألن الفعل قام بھ أي اتصف ھو بالفعل وإن لم یقع 
 :وتوضیح التعریف ما یلي. منھ فعل

والمبني وھو یشمل ) مشى محمٌد( االسم الصریح یشمل المعرب مثل محمد في -أ
وبقیة ضمائر ) أدَّْینا واجَبنا(ونا في مثل ) قمُت بالعمِل(لضمیر البارز مثل التاء في ا

حیث إن فاعل ) نحافُظ على حقِّنا( و) أقوُم بالواجِب(الرفع المتصلة، والمستتر في مثل 
أقوم ضمیر مستتر تقدیره أنا، وفاعل نحافظ ضمیر مستتر تقدیره نحن، وھكذا بقیة 

فھذا اسم إشارة ) سوف ینتصُر ھذا الدیُن( ویشمل اسم اإلشارة مثل .الضمائر المستترة
ویشمل االسم . فاعل الفعل ینتصر، ومثلھ بقیة أسماء اإلشارة حین یأتي أي منھا فاعال

فالذي اسم موصول وھو فاعل الفعل ) قال الذي عنَده علٌم من الكتاب(الموصول مثل 
یر واسم اإلشارة واالسم الموصول یكون وفي كل حاالت الفاعل المبني أي الضم.  قال

 .مبنیا في محل رفع على أنھ فاعل
 أما االسم المؤول فھو ما یتصید من الكالم بواسطة حرف ینسبك مع ما بعده -ب

 :بمصدر والحروف التي تصلح للسبك في ھذا الموضع ثالثة ھي
حیث تعرب )  مجتھٌدُیعجُبني أنَّك ( أنَّ المشددة التي ترفع االسم وتنصب الخبر مثل -1

 .أن واسمھا وخبرھا في تأویل مصدر في محل رفع فاعل تقدیره یعجبني اجتھادك
فأْن ) ُیؤسُفني أْن ُتضیَع الوقَت( أن المصدریة التي تنصب الفعل المضار ع مثل -2

حرف مصدري ونصب، تضیع فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبھ الفتحة، 
 الوقت مفعول بھ، والمصدر المؤول من أن وما الفاعل ضمیر مستتر تقدیره أنت،

دخلت علیھ في تأویل مصدر في محل رفع فاعل للفعل یؤسفني وتقدیره یؤسفني 
 ).ألم یأِن للذین آمنوا أن َتخشَع قلوُبھم لذكر اهللا(إضاعتك الوقت ومنھ 



  2003 اللغة العربیة          محمد محمود عوض اهللا            الطبعة الثانیة اْلُلَمُع اْلَبھیَّة  في قواعد
=============================================================== 

 252

ما حرف مصدري، صنعت فعل ماض ) سرَِّني ما صنعَت( ما المصدریة مثل -3
اء، والمصدر المؤول من ما وما دخلت علیھ في تأویل مصدر في محل رفع وفاعلھ الت

 .فاعل للفعل سرني وتقدیره سرني صنعك
أو ) محمٌد مجتھٌد( معنى أسند إلیھ فعل أنھ لم یسند لھ خبر مفردا كان الخبر مثل -ج

أو ما ھو في قوة الجملة مثل ) محمٌد اجتھَد(ومثل ) محمٌد أخوه مجتھٌد(جملة مثل 
فمحمد في ھذه الجمل األربع مسند إلیھ ولكن الذي أسند إلیھ لیس ) حمٌد مجتھٌد غالُمھم(

أو ) جاء ھشاٌم(والفعل یكون متصرفا مثل . فعال، ولذلك ال یسمى فاعال بل یسمى مبتدأ
 ).ِنعَم الفَتى محمٌد(جامدا مثل 

 ء بل باعتبارھا  قد تأتي الجملة فاعال ولكنھا ال تكون فاعال باعتبارھا أجزا:ملحوظة
تشفیني فعل مضارع، ) َتشِفیني ال إلھ إال اهللا(كلمة واحدة وتعرب على الحكایة مثل 

النون للوقایة، الیاء مفعول بھ، ال إلھ إال اهللا فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من 
 .ظھورھا حركة الحكایة

اعل وصیغة  شبھ الفعل الذي یسند إلى الفاعل ھو المصدر وبعض المشتقات كاسم الف-د
المبالغة والصفة المشبھة واسم التفضیل، واسم الفعل، فما یسند إلیھ أي من ھذه العوامل 

فزید فاعل ) َسرِني عطُف زیٍد على ولِده(ویتأخر عنھ یكون فاعال لھ مثال المصدر 
یخرُج من بطوِنھا (مرفوع محال، ومثال اسم الفاعل  المصدر عطف وھو مجرور لفظا

مختلف صفة لشراب مرفوع وھو اسم فاعل، ) لواُنُھ فیھ شفاٌء للناسشراٌب مختِلٌف أ
ألوانھ فاعل السم الفاعل مختلف مرفوع بالضمة والھاء مضاف إلیھ، ومثال صیغة 

لسانھ فاعل لصیغة المبالغة قوال، ومثال ) استمعُت إلى خطیٍب قواٍل لساُنھ(المبالغة 
فاعل للصفة المشبھة حسنا، ومثال وجھھ ) رأیُت رجال حسنا وجُھھ(الصفة المشبھة 

أبوه فاعل السم التفضیل أفضل وذلك ) نظرُت إلى رجٍل أفضَل منھ أبوه(اسم التفضیل 
على رأي بعض النحویین الذین یجیزون رفع اسم التفضیل لالسم الظاھر، ومثال اسم 

 .الفوز فاعل السم الفعل ھیھات) ھیھاَت الفوُز ولم تعمْل من أجِلھ(الفعل 
معنى مقدم علیھ باألصالة أن موقعھ األصلي متقدم على الفاعل في الترتیب  -ھـ

األساسي للجملة ألن ما یتقدم تقدما طارئا على المسند إلیھ ال یكون ما بعده فاعال مثل 
فمجتھد مسند لمحمد وھو شبیھ بالفعل، ولكن تقدمھ لیس باألصالة ألنھ ) مجتھٌد محمٌد(

 . بل مبتدأ مؤخراخبر مقدم فما بعده لیس فاعال
فإنھ ال یكون فاعال بل یكون ) محمٌد یذاكُر دروَسھ(وإذا تقدم المسند إلیھ على الفعل مثل 

 .مبتدأ ویكون في الفعل یذاكر ضمیر مستتر یعود على محمد ھو الفاعل
 معنى وقوع الفعل من الفاعل أو قیامھ بھ أنھ ھو الفاعل الحقیقي للفعل أو المتصف -و

ال یكون فاعال فإنھ وإن كان ) ُأحِضر الكتاُب(عل، فما لم یكن كذلك مثل الحقیقي بالف
اإلحضار مسندا إلى الكتاب فإنھ لم یقع منھ بل وقع علیھ فالكتاب لیس فاعال بل نائب 

 .فاعل
وبعض النحاة یعبر عن ھذا المعنى في تعریف الفاعل بقولھ تقدم علیھ فعل مبني للفاعل 

ى قیام الفعل بالفاعل أنھ تلبس بھ واتصف بھ ولیس معناه أن ومعن. أو على طریقة َفَعل
( و) أقبل الربیُع( و) طال ُعُمُر ُفالٍن( و) مات فالٌن(الفاعل ھو الذي أحدثھ فمثال 

الفاعل في كل ھذه الجمل لیس ھو الذي فعل الموت أو طول العمر ) اخَضرَِّت األشجاُر
 .لیھ لقیامھ بھ، فلذلك یسمى فاعال للفعلأو اإلقبال أو االخضرار، ولكن الفعل أسند إ
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 : للفاعل أحكام سبعة نذكرھا فیما یلي: أحكام الفاعل-2
، ویكون الرفع )جاء الحُق وَزَھَق الباطُل( یكون الفاعل مرفوعا مثل : األول الرفع-1

، وبضمة مقدرة للتعذر إن )قام محمٌد(بضمة ظاھرة إن كان معربا صحیح اآلخر مثل 
، وبضمة مقدرة للثقل إن كان معتل اآلخر )جاء الَفَتى(خر باأللف مثل كان معتل اآل
، ویكون مبنیا في محل رفع إن كان من )أصدر القاِضي ُحكما عادال(بالیاء مثل 

 ).فھمُت، وجلس ھذا، ونجح الذي اجتھد(األسماء المبنیة مثل 
در المؤول ویكون الفاعل في محل رفع إذا كان مصدرا مؤوال،  وتعرب كلمات المص

كمفردات بحسب مواقعھا ووظائفھا في الجملة، ثم یقدر المصدر المؤول من أّن واسمھا 
تقدیره أسعدني نجاحك، أو من أْن والفعل ) َأْسَعَدني أنَّك ناجٌح(وخبرھا فاعال مثل 

ینبغي أال تتدخَل (تقدیره یمكنك الذھاب ومثل ) یمكُنك أْن تذھَب اآلَن(المضارع مثل 
أعجبني ما عملَت أو ما (تقدیره ینبغي عدم تدخلك أو من ما والفعل مثل ) عنیكفیما ال َی

 .والتقدیر أعجبني عملك) َتْعَمُل
یمكن، ویجوز، ویجب، وینبغي، : ویكثر ورود الفاعل مصدرا مؤوال بعد األفعال

 .…ویسرني، ویعجبني، ویسعدني، ویسوءني 
 : حالتینوقد یجر الفاعل لفظا ویبقى حكمھ الرفع محال في

ولوال دفُع اِهللا الناَس ( إذا كان عاملھ مصدرا وكان المصدر مضافا للفاعل مثل :األولى
 لوال حرف شرط یفید امتناع الجواب لوجود الشرط،)  بعَضھم ببعٍض لفسدِت األرُض

 دفع مبتدأ خبره محذوف وجوبا، اهللا مضاف إلیھ مجرور لفظا وھو فاعل معنى وحكما 
 .ل رفعللمصدر دفع في مح

 إذا كان مسبوقا بحرف جر زائد فإنھ یجر لفظا ویكون مرفوعا محال أو تقدیرا، :الثانیة
من حرف جر ) ما جاءنا من بشیٍر وال نذیٍر(وحرف الجر الزائد قد یكون من مثل 

زائد، بشیر فاعل جاءنا مرفوع بضمة مقدرة منع من ظھورھا اشتغال المحل بحركة 
 .حرف الجر الزائد

الباء حرف جر زائد، اهللا فاعل كفى مرفوع ) كفى باِهللا شھیدا( الباء مثل وقد یكون
وقد تزاد الباء . بضمة مقدرة منع من ظھورھا اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد

َأْكِرْم (مثل ) أفعل بـ(كذلك وجوبا مع الفاعل في صیغة التعجب الذي على وزن 
ألمر للتعجب، الباء حرف جر زائد ال محل أكرم فعل ماض جاء على صیغة ا) بالعربيِّ

لھ من اإلعراب، العربي فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظھورھا اشتغال المحل 
 ومثلھ . بحركة حرف الجر الزائد

 )وُمْدِمِن الَقْرِع لألبواِب أن َیِلجا  َأْخِلْق ِبِذي الصَّْبِر أن َیحَظى بحاجِتِھ(
ھیھاَت ھیھاَت ِلما (ذلك مع فاعل اسم الفعل مثل وقد یكون حرف الجر الزائد الالم و

ھیھات اسم فعل ماض مبني على الفتح ال محل لھ من اإلعراب، ھیھات تأكید ) ُتوَعدون
لھیھات األولى، لما الالم حرف جر زائد مبني على الكسر ال محل لھ من اإلعراب، ما 

 معنى فاعل، فاعل ھیھات مبني على السكون في محل جر لفظا وھو في محل رفع
الالم في لنجاح حرف جر ) ھیھاَت ِلنجاِح المھمِل(ومثل . والمعنى َبُعد َبُعد ما توعدون

زائد، نجاح فاعل لھیھات مرفوع بضمة مقدرة منع من ظھورھا اشتغال المحل بحركة 
 .حرف الجر الزائد

مصدر  الحكم الثاني أن الفاعل ال بد أن یتأخر عن رافعھ وھو الفعل أو شبھھ كال-2
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واسم الفاعل وصیغة المبالغة والصفة المشبھة واسم التفضیل واسم الفعل، فإن تقدم 
الفاعل فال یكون فاعال مقدما بل مبتدأ، ویرفع الفعل بعده ضمیرا مستترا یعود على 

فعلي مبتدأ ) َعِليٌّ حضر(فعلي فاعل لحضر، وإذا قلت ) حضر َعِليٌّ(المبتدأ، فإذا قلت 
لھ ضمیر مستتر تقدیره ھو یعود على علّي، وھذا وھو عدم وحضر فعل ماض فاع

:جواز تقدم الفاعل ھو رأي البصریین، وقد أجاز الكوفیون تقدیمھ مستدلین بقول الزباء
 )َأَجْنَدال َیْحِمْلَن أم َحِدیدا؟  ما ِللِجماِل َمْشُیھا َوِئیدا(  

والبصریون یرون أن . فھم یعربون وئیدا حال من الجمال ومشیھا فاعل مقدم لوئیدا
مشیھا مبتدأ ووئیدا حال سد مسد الخبر، والخبر محذوف وجوبا كما سبق في المبتدأ 

 .والخبر من وجوب حذف الخبر قبل حال ال یصلح أن یكون خبرا
ویمكن أن تظھر فائدة خالف البصریین والكوفیین في االستعمال اللغوي في قولنا 

فاعال مقدما ) الرجالن(الكوفیین إذ یعتبرون فذلك جائز على رأي ) الرجالن َحَضَر(
وعند البصریین ال یصح ذلك وال بد أن یقال . فال داعي أللف االثنین بعد حضر

 .فالرجالن عندھم مبتدأ، وحضر فعل ماض فاعلھ ألف االثنین) الرجالن حضرا(
 :ملحوظتان

ح محمٌد ودرس نج( إذا كان مرفوع الفعل أو شبھھ اسما ظاھرا فال إضمار مثل :األولى
أي ) محمٌد نجح(فإن لم یكن ھناك اسم ظاھر فال بد أن یكون الفاعل ضمیرا مثل ) عليٌّ
 .أي ھو وھكذا) عليٌّ درس( ھو و
 ھناك أفعال ال تحتاج إلى فاعل فال یكون لھا فاعل في المواضع التي ترد فیھا :الثانیة

 :ومنھا ما یلي
فأتاك األولى فاعلھا ) ون احبِس احبِسأتاِك أتاِك الالحق( الفعل المؤكد مثل -1

الالحقون، وأتاك الثانیة فعل مؤكد للفعل األول تأكیدا لفظیا وال فاعل لھ، وكذلك احبس 
 األولى فاعلھا ضمیر مستتر تقدیره أنِت، والثانیة مؤكدة لألولى تأكیدا لفظیا وال 

 .فاعل لھا
  كان عندما تأتي زائدة مثل -2
  )ما كان َأْعَرَفُھ بالدُّوِن والسَِّفِل  َواَن من رجٍلِهللا َدرُّ أُنو ِشْر( 

 .فكان ھنا زائدة بین ما وفعل التعجب وال فاعل لھا
 : الفعل المكفوف بما مثل قلما، وطالما، وكثرما وأمثلتھا-3
إعرابھ قل فعل ماض مبني على الفتح ال محل لھ من اإلعراب، ) َقلََّما یصدُق الكذوُب( 

 ي على الفتح ال محل لھ من اإلعراب، ومنھم من یعرب ما حرف كاف مبن
 .قلما كاف ومكفوف یصدق فعل مضارع، الكذوب فاعل یصدق

طال فعل ماض مكفوف بما، ما كاف لطال، ) طاَلَما نصحُتك فلم تسمْع ُنْصِحي(ومثل 
 .أو طالما كاف ومكفوف

ف، أو كثر ما كاف كثر فعل ماض مكفوف بما، ما كا) َكُثَرما ساَعَد أصدقاَءه(ومثل 
ومكفوف ومن النحاة من یرى أن ما في ھذه األمثلة لیست كافة ولكنھا حرف مصدري 

قل صدُق (تؤول ھي وما بعدھا بمصدر یكون فاعال للفعل، والتقدیر في الجملة األولى 
 ).َكُثَرْت مساعدُتُھ أصدقاَءه(وفي الجملة الثالثة ) طال ُنصِحي لك(وفي الثانیة ) الكذوِب

 الحكم الثالث أنھ ال یجوز حذفھ ویستثنى من عدم جواز حذفھ خمسة مواضع یحذف -3
 :الفاعل فیھا وجوبا ویعبرون عنھ بأنھ یطرد فیھا حذف الفاعل وھي
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 ).ُأْحِضْرِت األنُفُس الشُّحَّ) (ُقِضَي األمُر( عند البناء للمجھول مثل -1
وتقدیره أو ) في یوٍم ذي َمْسَغَبٍةأو إطعاٌم ( عندما یكون فاعال للمصدر المنون مثل -2

 . الذي یعمل المصدر ضربا فیھ عمل الفعل اضرب) ضربا زیدا(إطعامھ یتیما ومثل 
وإنما كان الفاعل ھنا محذوفا ولیس ضمیرا ألن المصدر جامد والجامد ال یتحمل 

 .الضمیر كالمشتق
لفاعل ھنا محذوف فا) ما حضر إال خالٌد( إذا كان في سیاق االستثناء المفرغ مثل -3

ومن . تقدیره ما حضر أحد إال خالد، والبعض یعتبر أن الفاعل ھو ما بعد إال وھو خالد
ما حضر (النحاة من جعل الحذف مع االستثناء خاصا بما كان فیھ ما بعد إال مؤنثا مثل 

فإن فاطمة ھنا لیست فاعال للفعل حضر بل ھي بدل من الفاعل المحذوف ) إال فاطمُة
 . والتقدیر ما حضر أحد إال فاطمةوھو أحد

فحذف ) َأْسِمْع بِھم وَأْبِصْر( فاعل أفعل في باب التعجب إذا دل علیھ مقدم مثلھ مثل -4
 .الفاعل من الثاني لداللة األول علیھ والتقدیر وأبصر بھم

 إذا كان الفعل مضارعا مسندا إلى واو الجماعة أو یاء المخاطبة ومؤكدا بنون -5
أصلھ لتحضرونّن حذفت نون الرفع لتوالي ) َلُتْحِضُرّن ُكُتَبُكم(قیلة مثل التوكید الث

األمثال فصار لتحضروّن فالتقى ساكنان واو الجماعة والنون األولى الساكنة من النون 
أصلھ ) َلُتْحِضِرنَّ كتابِك(ومثل . المشددة فحذفت واو الجماعة اللتقاء الساكنین

ي األمثال فصار لتحضریّن فالتقى ساكنان یاء لتحضرینن حذفت نون الرفع لتوال
 .المخاطبة والنون األولى الساكنة من النون المشددة فحذفت الیاء اللتقاء الساكنین

ما ( ھناك من یعتبر أن ھناك موضعا سادسا یطرد فیھ حذف الفاعل وھو مثل :ملحوظة
كره في االستثناء فالحذف ھنا من الثاني وھو غیر الحذف الذي مر ذ) قام وقعد إال زید

 .المفرغ في الموضع الثالث مما سبق
 الحكم الرابع أنھ ال یلحق عاملھ عالمة تثنیة وال جمع إذا كان مثنى أو مجموعا -4

) قامْت ِنْسَوُتك( و) قام إخوُتك( و) قام أَخواك(وذلك على رأي جمھور العرب فیقال 
 . االسم الظاھر بعده فاعالویكون الفعل مجردا من عالمة التثنیة أو الجمع ویكون 

( و) قاما أَخواك(فإذا ورد على رأي ھؤالء الجمھور ما فیھ عالمة التثنیة أو الجمع مثل 
فإنھم یرون أن الفاعل ھو ألف االثنین أو واو الجماعة ) ُقْمَن ِنْسَوُتك( و) قاموا إخوُتك

لضمیر الفاعل، وإما أو نون النسوة، وأن االسم الظاھر المرفوع بعد الفعل إما بدل من ا
 .مبتدأ مؤخر، والفعل وفاعلھ الضمیر خبر مقدم

ومن العرب من یرى أنھ یجوز أن تلحق الفعل عالمة تثنیة او جمع إذا أسند لفاعل 
ظاھر وقالوا إن ھذه لغة لبني الحارث بن كعب أو طیئ أو أزد شنوءة وتعرف بلغة 

 :وأوردوا لھا شواھد منھا) َأَكُلوِني البراغیُث(
 )وقد َأْسَلماُه ُمْبَعٌد وَحِمیُم   َتَولَّى ِقتاَل المارِقین بنفِسِھ( 

فالفاعل مبعد وحمیم معطوف علیھ واأللف في أسلماه عالمة التثنیة ال محل لھا من 
 .اإلعراب

 ) ـِل أھلي فُكلُُّھُم َیْعِذُل  َیلوُموَنِني في اْشِتراِء النخیـ(
 .مة الجمعالفاعل أھلي والواو في یلومونني عال

 )َفَأْعَرْضَن عنِّي بالُخدوِد النَّواِضِر  رأیَن الغواِني الشَّْیَب الَح ِبعاِرِضي( 
 .الغواني فاعل ونون النسوة في رأین عالمة جمع المؤنث
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وكما سبق فإن رأي جمھور العرب أن الفاعل ھو الضمیر األلف أو الواو أو النون وأن 
 .الضمیر أو مبتدأ مؤخراالسم الظاھر المرفوع بعده بدل من 

وقد أورد كثیر من مؤلفي كتب النحو كشاھد على لحوق عالمة الجمع للفعل مع الفاعل 
: الظاھر جزءا من حدیث نبوي شریف ورد فیھ قول النبي صلى اهللا علیھ وسلم

حیث اعتبروا أن الواو في یتعاقبون ) یتعاقُبون فیكم مالئكٌة باللیل ومالئكٌة بالنھار(
. إن ذلك من قبیل لغة أكلوني البراغیث: جمع وأن الفاعل ھو مالئكة وقالواعالمة ال

والحق أن االستدالل بھذا الجزء من الحدیث ال یسلم لھم ألن الحدیث لھ بدایة قبل ھذا 
مالئكٌة باللیل : إن هللا مالئكًة یتعاقبون فیكم(الجزء رواھا مالك في الموطأ وھي 

بون مضارع مرفوع بالنون والواو ھي واو الجماعة وھي فالفعل یتعاق) ومالئكٌة بالنھار
ضمیر متصل فاعل مبني على السكون في محل رفع، وجملة یتعاقبون صفة لمالئكة ثم 
ما جاء بعد ذلك فھو مستأنف لتفصیل اإلجمال الذي قبلھ فمالئكة باللیل خبر مبتدأ 

 .محذوف ولیس فاعال للفعل یتعاقبون
مة الجمع االسم المشبھ للفعل مع الفاعل المجموع قول ومما ورد مما تلحق فیھ عال

وِددُت (حین قال لھ ورقة ) أَوُمْخِرِجّي ھم؟(النبي صلى اهللا علیھ وسلم ِلَوَرَقَة بِن َنْوَفل 
وأصل أومخرجي ھم؟ أومخرجوي ھم فقلبت الواو ) أن أكوَن َمَعك إذ ُیخرُجك قوُمك

 ثم كسر ما قبل الیاء للمناسبة فصارت یاء لتناسب الیاء، وأدغمت الیاء في الیاء،
 ).أومخرِجّي ھم؟(
 الحكم الخامس أنھ تلحق الفعل عالمة تأنیث إذا كان الفاعل مؤنثا وھي في الفعل -5

 وأشرقِت األرُض بنوِر (ومثل ) قالِت امرأُة ِعْمَراَن(الماضي تاء ساكنة في آخره مثل 
فأصبح فؤاُد أمِّ موسى فارغا إن (مثل وفي الفعل المضارع تاء متحركة في أولھ ) رِبھا

والشمُس َتْجِري (ومثل ) كادْت َلُتْبِدي بھ لوال أن ربطنا على قلِبھا ِلتكوَن من المؤمنین
تاء متحركة في آخره مثل ) المشتق(وفي الوصف ) لُمْسَتَقرٍّ لھا ذلك تقدیُر العزیِز العلیِم

وإلحاق التاء قد یكون جائزا ). ِبَم یرجُع الُمْرَسلونوإنِّي مثْرِسَلٌة إلیھم ِبَھِدیٍَّة فناِظرٌة (
 :وقد یكون واجبا

 : فالجائز في أربعة مواضع وھي-أ
 إذا كان الفاعل المؤنث اسما ظاھرا مجازي التأنیث، ومعنى مجازي التأنیث أنھ ال -1

اء وإلحاق الت) َطَلَعِت الشمُس، وَطَلَع الشمُس(فرج لھ، أو أنھ ال یلد وال یبیض مثل 
قد جاءتكم َمْوِعظٌة (أرجح من عدم إلحاقھا، وقد ورد في القرآن الكریم بإلحاق التاء في 

وورد بعدم إلحاقھا ) قد جاءتكم بینٌة من ربِّكم) (من بعِد ما جاءتُھُم البیناُت) (من ربِّكم
 ).قد جاءكم بینٌة من ربِّكم) (من بعد ما جاءُھُم البیناُت(
اسما ظاھرا حقیقي التأنیث وكان منفصال من عاملھ بفاصل  إذا كان الفاعل المؤنث -2

غیر إال، وحقیقي التأنیث ھو ما لھ فرج أو ھو ما یلد أو یبیض إنسانا كان أم حیوانا أم 
َحَضَرِت القاضَي امرأٌة، (طیرا، فیجوز فیھ إلحاق تاء التأنیث وعدم إلحاقھا مثل 

إذا (ورد حذف التاء في قولھ تعالى وإلحاق التاء أرجح، وقد ) وحضَر القاضَي امرأٌة
فقد فصل بین الفعل جاء وبین الفاعل المؤنث ) جاءُكُم المؤمناُت مھاجراٍت فامتحنوھن

الحقیقي المؤمنات بفاصل ھو الضمیر كم المفعول بھ فجاز عدم إلحاق التاء للفعل وورد 
 ذلك في الشعر في قولھ

 )عدي وبعدِك في الدنیا َلَمْغُرورَب    إنَّ اْمَرًأ َغرَُّه ِمْنُكنَّ واِحدٌة(
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 ھو الجار والمجرور منكن فجاز فقد فصل بین الفعل غره وبین الفاعل واحدة بفاصل
وإذا كان الفصل بین الفعل وفاعلھ المؤنث الحقیقي بإال فقلة من . التاء للفعل إلحاق عدم

ما حضَر (مثل النحاة یرون أنھ یجوز إلحاق التاء وعدم إلحاقھا، وعدم إلحاقھا أرجح 
 وقد ورد إلحاق التاء في الشعر مثل ) ما طلَع إال الشمُس( و) إال ھنٌد

 )وما َبِقَیْت إال الضلوُع الجراِشُع  َطَوى النَّْحُز واألْجراُز ما في ُغُروِضھا( 
ومعنى البیت وصف الناقة بالكالل والضمور والھزال وأن كثرة النحز أي الدفع 

ي الیابسة وھي األجراز قد طوت لحم جوانبھا وبطنھا، ولم والنخس وكثرة قطع األراض
وجمھور النحاة یرون أنھ ال یجوز إلحاق التاء بالفعل إذا . یبق إال ضلوعھا المنتفخة

وذلك ألنھم یرون أن ھندا لیست ) ما حضَر إال ھنٌد(فصل من الفاعل المؤنث بإال مثل 
ف وھو مذكر وتقدیره أحد أي ما ھي الفاعل الحقیقي للفعل بل الفاعل الحقیقي محذو

 حضر أحد إال ھند، وقد سبق ذكر ذلك في حذف الفاعل في االستثناء المفرغ، 
 .ویرون أن ما ورد في بیت الشعر ضرورة شعریة ال تجوز في غیر الشعر

 إذا كان عامل الفاعل المؤنث نعم أو بئس فإنھ یجوز إثبات التاء وحذفھا، وإن كان -3
وإنما جاز حذفھا ألن ) ِنْعَمِت المرأُة ِھْنٌد، وِنْعَم المرأُة ھنٌد(قیا مثل الفاعل مؤنثا حقی

 الفاعل مقصود بھ استغراق الجنس، فعومل معاملة جمع التكسیر في جواز إثبات 
ومما ورد . وإثبات التاء أحسن وأرجح. التاء وحذفھا لشبھھ بھ في أن المقصود متعدد

 َمْن توضََّأ یوَم الُجُمعِة َفِبھا وِنْعَمْت ومن (علیھ وسلم  بإثبات التاء قول النبي صلى اهللا 
ومما . فبھا ونعمت أي فبالرخصة أخذ ونعمت الرخصة الوضوء) اغتسَل فالُغسُل أفضُل

 ).وَلداُر اآلخرِة خیٌر وَلِنْعَم داُر المتقین(ورد بحذف التاء قولھ تعالى 
م لمؤنث فإنھ یجوز فیھ إثبات التاء  إذا كان الفاعل جمع تكسیر سواء أكان لمذكر أ-4

جمع ھند و ) جاء الھنوُد) (جاَء الرجاُل، جاءِت الرجاُل(في فعلھ وعدم إثباتھا مثل 
فإثبات التاء لتأویلھ بالجماعة أي جاءت جماعة الرجال وجاءت جماعة ) جاءِت الھنوُد(

نود ومنھ قولھ الھنود، وحذف التاء لتأولھ بالجمع أي جاء جمع الرجال، وجاء جمع الھ
قالِت األعراُب آمنَّا قل لم (وقولھ )  َفَعِمَیْت علیِھُم األنباُء یومئٍذ فھم ال یتساءلون( تعالى
 ).تؤمنوا

ومثل جمع التكسیر في جواز إثبات التاء وحذفھا في فعلھ اسم الجمع مثل نساء ونسوة 
فقد جاء ) وُد َفَتاھا عن نفِسھوقاَل نسوٌة في المدینِة امرأُة العزیِز ُترا(وقوم ورھط ومثالھ 

 .الفعل قال خالیا من عالمة التأنیث
زحَف الرُّوم (واسم الجنس الجمعي مثل روم وزنج وترك وعرب وبقر ونخل یقال 

بإثبات التاء، والروم في اآلیة ) ُغِلَبِت الرُّوُم(ومنھ في القرآن الكریم ) وزحفِت الرُّوُم
.  للمفعول وفاعل على قراءة َغلبت بالبناء للفاعلنائب فاعل على قراءة ُغلبت بالبناء

نزلِت (و) جاءِت البیناُت وجاَء البیناُت(وجمع المؤنث السالم للمؤنث المجازي مثل 
 ).اآلیاُت ونزَل اآلیاُت

وھذا الذي تقدم من جواز إثبات التاء وحذفھا إذا كان الفاعل جمع تكسیر لمذكر أو جمع 
مؤنث مجازي أو اسم جمع أو اسم جنس جمعي متفق تكسیر لمؤنث أو جمعا سالما ل

 .علیھ بین جمیع النحاة
فإن البصریین وبقیة النحاة إال الكوفیین ) قد أفلَح المؤمنون(أما جمع المذكر السالم مثل 

والكوفیون یرون جواز ذلك . یرون أنھ ال یجوز أن تلحق الفعل معھ عالمة تأنیث
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ُھ الغرُق قال آمنُت أنھ ال إلَھ إال الذي آَمَنْت بھ بنو حتى إذا أدرَك(مستدلین بقولھ تعالى 
ویرد علیھم بأن كلمة بنو لیست جمع . فقد أنث الفعل آمنت وفاعلھ بنو المذكر) إسرائیل

مذكر سالما بل ملحقة بجمع المذكر السالم ألنھا لم تسلم فیھا صورة المفرد وھو ابن بل 
 إثبات التاء للفعل معھا، وال یجوز ذلك مع تغیر شكلھا فأشبھت جمع التكسیر فلذلك جاز
 . جمع المذكر السالم الذي ال یتغیر شكل مفرده

یلزم فیھ إثبات التاء )  َقدََّمِت الُمْحسناُت مساعدًة للمحتاجاِت(وجمع المؤنث السالم مثل 
لفعلھ وال یجوز حذفھا وذلك رأي البصریین وكثیر من النحاة، والكوفیون وبعض النحاة 

  جواز حذف التاء وإثباتھا مستدلین بقول الشاعریرون 
 )والظاِعنوَن إليَّ ثم َتَصدَّعوا  َفَبَكى َبناِتي َشْجَوُھنَّ وزوجِتي( 

ویرد علیھم . فقد خال الفعل بكى من عالمة التأنیث، وفاعلھ جمع مؤنث سالم ھو بناتي
 فرد وھو بأن كلمة بنات وإن اعتبرت جمع مؤنث سالما لم تسلم فیھا صورة الم

واستدلوا . بنت بل تغیر شكلھا فأشبھت جمع التكسیر فلذلك جاز حذف التاء من الفعل
ویرد علیھم بأن التاء حذفت ألن الفاعل المؤنث ) إذا جاَءَك المؤمناُت(كذلك باآلیة 

 .فصل من الفعل
 : وإلحاق التاء الواجب في موضعین-ب
یر منفصل عن فعلھ وال فاعال لنعم أو  أن یكون الفاعل اسما ظاھرا حقیقي التأنیث غ-1

 ).قالِت امرأُة العزیِز اآلَن َحْصَحَص الحقُّ) (قالْت إحداھما یا َأَبِت استأِجْرُه(بئس مثل 
 أن یكون الفاعل ضمیرا یعود على مؤنث سواء أكان مؤنثا حقیقیا أم مجازیا وغیر -2

فلمَّا َسِمَعْت ِبَمْكِرِھنَّ (ومنھ ) الشمُس طلعْت(و) ِھنٌد حضرْت(منفصل عن الفعل مثل 
) أرسلْت إلیِھنَّ وأْعَتَدْت لھن ُمتََّكًأ وآَتْت كلَّ واحدٍة منُھنَّ ِسكِّینا وقالِت اخرْج علیھن

 ).فأشارْت إلیھ قالوا كیَف ُنَكلُِّم من كان في الَمْھِد َصِبیا(ومنھ 
 ).ما حضَر إال ھيھنٌد (فإذا فصل الضمیر عن الفعل لم یؤت بالتاء في الفعل مثل 

األصل في الجملة الفعلیة أن یلي الفاعل :  الحكم السادس تقدم الفاعل على المفعول-6
الفعل من غیر أن یفصل بینھما فاصل، وذلك ألن الفاعل كالجزء من الفعل، ولذلك 

) فھْمُت وفھْمَت(یسكن آخر الفعل الماضي إذا كان فاعلھ ضمیر متكلم أو مخاطب مثل 
سبب تسكین آخر الفعل إنھ كراھة توالي أربع متحركات فیما ھو كلمة واحدة وقالوا في 

 .أو كالكلمة الواحدة والفعل والفاعل كالكلمة الواحدة
واألصل أن ینفصل المفعول من الفعل وأن یأتي بعد الفاعل وقد یتقدم المفعول على 

 تقدم المفعول على ویكون) فھَم الدرَس خالٌد(و) َأْحَضَر الكتاَب محمٌد(الفاعل مثل 
 :الفاعل جائزا وواجبا وقد یكون ممتنعا ولكل مواضعھ كما یلي

 یكون تقدم المفعول على الفاعل جائزا إذا لم یكن ھناك ما یوجب تأخره عن الفاعل -أ
آل مفعول بھ مقدم وفرعون مضاف )  ولقد جاَء آَل فرعوَن النُُّذُر(أو تقدمھ علیھ مثل 

ومنھ قول ) ال یدخُل الَجنََّة َنّمام( وھذا التقدیم جائز ومثل إلیھ، والنذر فاعل مؤخر
  :الشاعر وھو جریر یمدح الخلیفة عمر بن عبد العزیز

 )كما أتى ربَُّھ موسى على َقَدِر  جاَء الِخالفَة أو كانْت لھ َقَدرا(
فالمفعول بھ وھو ربھ مقدم على الفاعل وھو موسى مع أن المفعول بھ مضاف إلي 

ئد على الفاعل، والضمیر في ھذه الحالة یعود على متأخر في اللفظ ومتقدم ضمیر عا
ومنھ . في الرتبة بسبب أن الرتبة الطبیعیة للفاعل أن یقع قبل المفعول، وھذا التقدم جائز
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 :أیضا قول الشاعر
 )َفَلْم َیِضْرھا وَأْوَھى َقْرَنُھ الَوِعُل  كناِطِح صخرٍة یوما ِلُیوِھَنھا( 

ول بھ مقدم، و الوعل فاعل مؤخر، وفي المفعول بھ وھو قرنھ ضمیر یعود فقرنھ مفع
 .على الفاعل المتأخر لفظا المتقدم رتبة

 : یكون تقدم المفعول على الفاعل واجبا في ثالثة مواضع-ب
وإذ ابَتَلى إبراھیَم ( إذا كان الفاعل مشتمال على ضمیر یعود على المفعول بھ مثل -1

وإنما . راھیم مفعول بھ مقدم وھو واجب التقدیم، وربھ فاعل مؤخرفإب) ربُُّھ بكلماٍت
وجب التقدیم ھنا ألن في الفاعل ضمیرا ھو الھاء یعود على إبراھیم وھو متقدم لفظا 

فلو تأخر عن الفاعل لعاد الضمیر على متأخر . متأخر رتبة وعود الضمیر علیھ جائز
َأْطَعَم (و ) َسَقى الشجرَة زاِرُعھا(مثل و. لفظا ورتبة وذلك غیر جائز فوجب تقدیمھ لذلك

 ).الدابََّة صاحُبھا
فالمفعول بھ في ھذا ) أكرَمني عمٌرو( إذا كان المفعول بھ ضمیرا متصال بالفعل مثل -2

المثال یاء المتكلم وھي متصلة بالفعل وھو مقدم على الفاعل، والفاعل عمرو وھو 
أكرم عمرو إیاي للزم فصل الضمیر متأخر عن المفعول بھ ولو تقدم الفاعل وقیل 

أخبَرِني (ومثل ) وكذلك َیْجَتبیَك ربَُّك(المتصل مع إمكان اتصالھ وذلك غیر جائز ومثلھ 
 ).وجاءُكُم النَّذیُر) (جاءني ِمَن الِعلِم ما لم یأِتك) (َمْن أِثُق بھ

إنما (ھ مثل  إذا كان الفاعل محصورا بإنما أو بإال فإنھ یجب تأخیره وتقدیم المفعول ب-3
 ما ) (إنما َیْفَتِري الكذَب الذین ال یؤمنون بآیاِت اهللا) (َیْخَشى اَهللا من عباِدِه العلماُء

 )ما أكرم َعْمًرا إال خالٌد(ومثل ) َنراك اتََّبَعَك إال الذین ھم أراِذُلنا
 .فالمفعول بھ في ھذه األمثلة مقدم وجوبا والفاعل واجب التأخیر

فاعل محصورا بإنما فیجب تأخیره وتقدیم المفعول بھ باتفاق النحاة  إذا كان ال:ملحوظة
 .بال خالف

وإذا كان محصورا بإال فإنھ یجب تأخیر الفاعل وتقدیم المفعول بھ وذلك على رأي أكثر 
وقلة من النحاة یرون أنھ یجوز تقدیم المفعول ). ما َأْحَضَر الكتاَب إال عليٌّ(النحاة مثل 

 ).ما َأْحَضَر إال عليٌّ الكتاَب( و) ما َأْحَضَر الكتاَب إال عليٌّ(ل بھ ویجوز تأخیره مث
 : یجب تقدیم الفاعل وتأخیر المفعول بھ في ثالثة مواضع-ج
 إذا خیف لبس المفعول بالفاعل بسبب خفاء اإلعراب وعدم القرینة إذ ال یعلم الفاعل -1

أكرم ابني ( و) ى عیسىأكرم موس(من المفعول والحالة ھذه إال بالرتبة وذلك مثل 
ففي ھذه األمثلة یجب اعتبار الفاعل ھو المتقدم ) َأْرَضَعْت َلْیَلى َسْلَمى(و) أخي

 .والمفعول بھ ھو المتأخر، وال یجوز تقدم المفعول بھ خوفا من االلتباس
فإذا كان ھناك قرینة تبین الفاعل من المفعول جاز تقدیم المفعول وجاز عدم تقدیمھ 

 أرضعِت الصغرى(فالقرینة المعنویة مثل  .  تكون لفظیة وقد تكون معنویةوالقرینة قد
حیث جاز تقدیم المفعول بھ وھو الصغرى ألنھ من المعلوم أن الكبرى ھي )  الكبرى

إذ الحمى ) َأْضَنْت ُسْعَدى الُحمَّى(ومثل . التي ترضع ولذلك فال التباس لو تقدم المفعول
لذلك جاز تقدیم المفعول بھ وھو سعدى ألمن ھي التي تضني سعدى ال العكس، و

حیث إن ) أكَل الُكمَّْثَرى موسى(ومثل . اللبس، إذ ال یتوھم كونھا فاعل اإلضناء
 .الكمثرى ھي التي تؤكل وموسى ھو الذي یأكل فال التباس مع تقدم المفعول

ینة على فتاء التأنیث في الفعل أكرمت قر) أكرمْت موسى َسْلمى(والقرینة اللفظیة مثل 
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 .أن الفاعل مؤنث وھو سلمى ولذلك جاز تقدیم المفعول بھ وھو موسى دون التباس
 إذا كان الفاعل ضمیرا متصال غیر محصور فإنھ یجب تقدم الفاعل وتأخر المفعول -2

، وإنما امتنع تقدم المفعول بھ )اسَتَشْرُت َبْكرا(و) رأیُت َعِلیَّا(و) أكرمُت محمدا(بھ مثل 
ثلة ألنھ یلزم من تقدمھ فصل الضمیر المتصل مع إمكان اتصالھ وذلك غیر في ھذه األم

 .جائز
ما ( إذا كان المفعول بھ محصورا في الفاعل فإنھ یجب تأخره وتقدم الفاعل مثل -3

ما كاَفَأِت الَمْدَرَسُة إال (ومثل ) ما سأَل عمٌرو إال ِھَشاما(ومثل ) یقوُل الرسوُل إال الحقَّ
فالمفعول بھ المحصور في ھذه األمثلة یجب ) إنما حمَل عليٌّ الكتاَب(ثل وم) المتفوِّقین

وقد اتفق النحاة على عدم جواز تقدیم المحصور بإنما، أما . تأخیره وال یجوز تقدیمھ
المحصور بإال فمن النحویین من یوجب تأخیره ومنھم من یجیز تقدیمھ كما یجیز 

 ).ما أكرَم إال ُحساما خالٌد(ویجوز ) ما أكرَم خالٌد إال ُحساما(تأخیره مثل 
قد یحذف الفعل إذا دل علیھ دلیل ویبقى :  الحكم السابع حذف الفعل مع بقاء الفاعل-7

 محمد فاعل لفعل محذوف تقدیره حضر ) من حضر؟ فتقول محمٌد(الفاعل مثل 
 :وقد یكون حذف الفعل جائزا وقد یكون واجبا بحسب ما یلي

 : في ثالث حاالت یكون حذف الفعل جائزا-1
ولئن سألَتھم من خلَقُھْم (إذا كان جواب استفھام ملفوظ أو مقدر فالملفوظ مثل : األولى

ُیَسبَُّح (والمقدر مثل . أي خلقھم اهللا، فاهللا فاعل لفعل محذوف تقدیره خلقھم) لیقوُلنَّ اُهللا
ئب فاعلھ الجار بقراءة یسبح بالبناء للمفعول، ونا) لھ فیھا بالُغُدوِّ واآلصاِل رجاٌل

والمجرور لھ، ورجال فاعل لفعل محذوف تقدیر یسبح، وھو جواب استفھام مقدر فكأنھ 
 .قیل من یسبح؟ رجال

 إذا كان جواب نفي مثل: الثانیة
 )من الَوجِد شيٌء قلت بل َأْعَظُم الَوْجِد لم َیْعُر َقْلَبُھ: َتَجلَّْدُت حتى قیل( 

 .أي بل عراه أعظم الوجد
 ذا استلزمھ فعل قبلھ مثلإ: الثالثة

 )  ُكلُّ َأَجشٍّ حالِك السواِد    وجوَفھ ُكلُّ ُمِلثٍّ غادي َأْسَقى اإللُھ ُعُدواِت الواِدي(
عدوات الوادي جوانبھ، والملث الدائم المطر، والغادي النازل صباحا في الغداة، 

أجش أي وكل أجش فاعل لفعل محذوف تقدیره سقاه كل . واألجش الذي معھ رعد شدید
 .سقى ھذه المناطق، وھو یفھم الستلزام الفعل أسقى لھ

 یكون حذف الفعل واجبا إذا كان الفاعل واقعا بعد أداة تختص باألفعال وبعده فعل -2
أحد فاعل لفعل ) وإن أحٌد من المشركین استجارك َفَأِجْرُه(یفسر الفعل المحذوف مثل 

ظ بھ ألن الفعل الظاھر في الجملة یفسره محذوف وجوبا تقدیره استجارك إال أنھ ال یتلف
السماء فاعل لفعل محذوف وجوبا تقدیره ) إذا السماُء انَشقَّْت(ومثل . وال یجمع بینھما

والفعل . زید فاعل لفعل محذوف وجوبا تقدیره اجتھد) ھال زیٌد اجتھَد(ومثل . انشقت
 .لفعل المحذوفالمفسر في ھذه األمثلة الثالثة مسند إلى ضمیر یعود على فاعل ا

 ھناك حكم ثامن للفاعل ذكره بعض مؤلفي كتب النحو ولم یذكره آخرون :ملحوظة
وھو أن الفاعل ال یتعدد للفعل الواحد فال یكون لھ فاعالن ویعبر عن ھذا الحكم بوحدة 

اختصم زیٌد وعمٌرو، وتقابل خالٌد وھشاٌم، وتشارك سعیٌد وحسٌن، (الفاعل وذلك في مثل 
حیث الفعل في كل منھا یدل على المشاركة أي اشتراك اثنین في ) ولؤيٌّوتسابق بكٌر 
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حیث العطف بالواو ال یقتضي الترتیب )جاء محمٌد وعليٌّ ومحموٌد(الفعل، وفي مثل 
فیجوز حصول الفعل دفعة واحدة من الجمیع، وفي جمیع األمثلة السابقة یعتبر الفاعل 

الفعل ویعتبر ما بعده معطوفا علیھ، وذلك في اإلعراب اللفظي واحدا وھو ما جاء بعد 
مع أن اإلسناد في ھذه األمثلة ھو للمجموع، فالذي حصل منھ الفعل في الحقیقة والواقع 
ھو المجموع والمجموع في الحقیقة ھو المسند إلیھ وھو الفاعل،  وال تعدد في المجموع 

 والتعدد ھو في أجزائھ، لكن لما كان المجموع ال یقبل 
 من حیث ھو مجموع جعل اإلعراب في أجزائھ، وجعل الجزء األول فاعال، اإلعراب

والثاني معطوفا على األول وھكذا، وال یعتبر الثاني فاعال ثانیا كما في تعدد المبتدءات 
. في الجملة االسمیة، وال فاعال بعد فاعل كما في تعدد األخبار كذلك في الجملة االسمیة

تعرب كلمة رجل األولى حاال نائبا عن الفاعل إذ األصل )  رجٌلَفَتَلقََّفھا رجٌل(وفي مثل 
أي متناوبین فلما حذف الفاعل حل محلھ الحال وصار ) فتلقفھا الناُس رجال رجال(

 .مرفوعا، ورجل الثانیة تكرار وتأكید لألولى
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 تطبیق
)1( 

 :استخرج كل فاعل مما یأتي وبین عامل الرفع لھ، وعالمة إعرابھ
 )واألرض مددناھا وألقینا فیھا رواسي( -2 )م من ربھ كلمات فتاب علیھفتلقى آد (-1
 )نعم العبد إنھ أواب (-4 )إن اهللا یعلم غیب السموات واألرض (-3
 )ما تسبق من أمة أجلھا وما یستأخرون( -6        )وكفى بجھنم سعیرا (-5
 . ال یحفز العاملین إال أن یشاد بجھودھم-7
 وال یستطیب العیش إال المسامح  لم یصف عیشھ إذا ضاق صدر المرء -8
 لھ عن عدو في ثیاب صدیق    إذا امتحن الدنیا لبیب تكشفت-9

 ولیس لھ من سائر الناس عاذر   فما حسن أن یعذر المرء نفسھ-10
 . یجب أال تستمعوا إلى الوشاة والمفسدین-11
 )نولقد أنزلنا إلیك آیات بینات وما یكفر بھا إال الفاسقو (-12

)2( 
 :أكمل الجمل اآلتیة بذكر الفاعل المناسب

 )………قول معروف ومغفرة خیر من صدقة یتبعھا  (-1
 .في الشدائد أخوك………  نعم -2
 .……… فتح مصر -3
 .یجد صاحبھ في طلبھ………  ما ضائع -4
 ………ویبقى ……… أھلھ ومالھ وعملھ، فیرجع ………  یتبع المیت -5
 .………وناب عن طیب لقیانا   ا أضحى التنائي بدیال من تدانین-6
 كأنھ علم في رأسھ نار   بھ………  أغر أبلج تأتم -7
 ………تعبت في مرادھا     وإذا كانت النفوس كبارا-8
 .السوء المنحرفون………  بئس -9

 .مسرورین من رحلتھم مع ما كان فیھا من مشقة………  عاد -10
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)3( 
عل كل منھا مؤنث، بین كل فعل في الجمل اآلتیة أفعال لحقتھا عالمات تأنیث ألن فا

 :وفاعلھ وبین عالمة التأنیث وبین ما إذا كان تأنیث الفعل واجبا أم جائزا وسبب ذلك
 )فرددناه إلى أمھ كي تقر عینھا وال تحزن(
 . تعددت األسباب والموت واحد-2
 إن الكرام قلیل: فقلت لھا   تعیرنا أنا قلیل عدیدنا-3
 .یطفئ الماء النار الصدقة تطفئ الخطیئة كما -4
 تدل على أنھ الواحد  وفي كل شيء لھ آیة-5
 . نعمت المؤازرة المشاورة-6
 .معاول الھدم فابنوا كلكم بطل   تبني البطولة ما تعیي قواعده-7
 )والشمس تجري لمستقر لھا ذلك تقدیر العزیز العلیم (-8
 )إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت (-9

 .والي عجوز فقیرة تشكو ظلم حاشیتھ لھا جاءت إلى ال-10
)4( 

بین كال . في الجمل اآلتیة أفعال حذف فاعلھا، وأفعال تقدم المفعول فیھا على الفاعل
 :منھا مع ذكر سبب حذف الفاعل، وبیان تقدم المفعول أجائز ھو أم واجب

 )یأیھا الذین آمنوا اتقوا اهللا حق تقاتھ وال تموتن إال وأنتم مسلمون (-1
 . ما أنجز المھمة إال ھند-2
 )قل إنني ھداني ربي إلى صراط مستقیم دینا قیما ملة إبراھیم حنیفا (-3
 . یعلي شأن المرء صدق واستقامة وأداء دون نقص حق اآلخرین-4
 )وما أدراك ما علیون كتاب مرقوم یشھده المقربون (-5
 . یسر األب أن ینجح االبن-6
 )نن لكم یوم القیامة ما كنتم فیھ تختلفونإنما یبلوكم اهللا بھ ولیبی (-7
 . جاءنا ضیف كریم فأنعم بھ وأكرم-8
 . رفع العلم حاملھ-9

 . قدم المكافأة للمتفوق المدیر العام-10
)5( 

 :مثل لما یأتي في جمل تامة من عندك
 . فاعل متقدم على المفعول وجوبا-2 . فاعل مصدر مؤول من ما والفعل-1
 .فاعل حذف فعلھ -4    . فاعل مثنى-3
 . فاعل جمع تكسیر-6  . فاعل مؤنث مجازي ظاھر-5
 . فاعل یجب تأنیث فعلھ-8 .  فاعل تقدم علیھ المفعول وجوبا-7
 . فاعل جمع مذكر سالم-10   . فاعل محصور بإال-9

)6( 
 :أعرب ما یأتي

هللا وما ظلمناھم ولكن ظلموا أنفسھم فما أغنت عنھم آلھتھم التي یدعون من دون ا (-1
 )من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوھم غیر تتبیب

 .  ما یدرك اآلمال إال المناضل-2
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  النائب عن الفاعل -5
النائب عن الفاعل ھو اسم یحل محل الفاعل المحذوف :  تعریف النائب عن الفاعل-1

وبعض مؤلفي كتب النحو یسمونھ نائب الفاعل، وبعضھم یسمیھ المفعول .ویأخذ أحكامھ
وتسمیتھ النائب ) ِغیَض الماُء)  (ُقضي األمُر) (ُأنِزَل الكتاُب(الذي لم یسم فاعلھ ومثالھ 
لفاعل أخصر من تسمیتھ المفعول الذي لم یسم فاعلھ وأبعد من عن الفاعل أو نائب ا

االعتراض إذ یسمى المفعول الثاني أو الثالث مفعوال وال یسمى نائب فاعل إذا حذف 
فاعلھ وناب عنھ المفعول األول، وبناء علیھ فلیس كل مفعول حذف فاعلھ ینوب عن 

 .الفاعل
 

 :ھا أسباب لفظیة وأسباب معنویةیحذف الفاعل ألسباب من:  أسباب حذف الفاعل-2
 : األسباب اللفظیة لحذف الفاعل منھا-أ

عوقبتم فیھا إیجاز بدل ) وإن عاَقْبُتم فعاِقبوا بمثِل ما ُعوِقْبُتْم بھ( قصد اإلیجاز مثل -1
 .أن یقال بمثل ما عاقبكم المعتدون بھ

)  ُحِمَدْت سیرُتھمن طاَبْت سریَرُتھ( المحافظة على السجع في الكالم المنثور مثل -2
فلو ذكر الفاعل وقیل حمد الناس سیرتھ الختلف لفظ الفاصلتین في الجملة واختلف 

 .إعرابھما
 : المحافظة على الوزن في النظم الشعري مثل قول األعشى-3
 ) َغیري وُعلَِّق ُأْخَرى َغیَرھا الرجُل  ُعلِّْقُتھا َعَرًضا وُعلَِّقْت َرُجال(

مرات للمجھول لیستقیم الوزن ولو ذكر الفاعل في كل مرة لما فالفعل علق بني ثالث 
 .استقام وزن البیت

 : األسباب المعنویة لحذف الفاعل منھا-ب
) وُخِلَق اإلنساُن ضعیفا( كون الفاعل معلوما للمخاطب فال یحتاج إلى ذكره لھ مثل -1
 ).ُخِلَق اإلنساُن من َعَجل(
) ُسِرَق الَمتاُع(یستطیع تعیینھ للمخاطب مثل  كون الفاعل مجھوال للمتكلم فھو ال -2
وقد . إذا لم یعلم السارق ولم یعلم الراوي) ُرِوَي عن رسوِل اِهللا صلَّى اُهللا علیِھ وَسلَّم(

َسَرَق ساِرٌق، (قیل في ھذا السبب إنھ غیر كاف لحذف الفاعل إذ یمكن أن یقال 
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وقول ) َأَل ساِئٌل بعذاٍب واقعَس(فیكون للفعل فاعل ومنھ قولھ تعالى ) وَرَوى راٍو
ویجاب عن ھذا بأن اإلتیان بلفظ عام مثل ) ُھَرْیَرَة َودِّْعھا وإن الَم الِئٌم(الشاعر األعشى 

، ) ُسِرَق َمتاِعي(لیس لھ فائدة زائدة في اإلفھام على القول ) َسَرَق اللِّصُّ َمتاِعي(
تق من مصدره مثل جاء ویجاب كذلك بأن كل فعل یصح أن یسند إلى اسم فاعل مش

جاء وأتى آت وقال قائل، وكل ذلك ال یفید في معرفة ذات الفاعل أو تعیینھ سارقا أو 
 .راویا كما في المثالین األولین

یأیُّھا الذین آَمنوا إذا قیَل لكم َتَفسَّحوا في ( كون الفاعل ال یتعلق بذكره غرض مثل -3
فلیس المھم في موقف طلب ) ذا قیَل اْنُشُزوا فاْنُشُزواالمجالِس فاْفَسُحوا َیْفَسِح اُهللا لكم وإ

التفسح في المجالس أو النشوز منھا معرفة من طلب ذلك أو تحدیده ولكن المھم ھو أن 
 .ینفذ األمر بالتفسح أو النشوز، ولذلك حذف الفاعل إذ لم یتعلق بذكره غرض

حیث حذف الفاعل )  دیناٍرُتُصدِّق بألِف( رغبة المتكلم في اإلبھام على السامع مثل -4
 .للرغبة في عدم ذكره

 تعظیم الفاعل بصون اسمھ عن أن یجري على لسان المتكلم، أو بصونھ عن أن -5
) ُأصِدر المرسوُم الرِّئاِسيُّ) (ُأقیَل الوزیُر الُفالِنيُّ(یقترن ذكره بذكر المفعول بھ مثل 

 . ذكره في ھذه األمثلةفالتعظیم للفاعل كان السبب في عدم) ُخِلق الِخنزیُر(
ُشِربت الخمُر في ( تحقیر الفاعل بصون لسان المتكلم عن أن یجرى بذكره مثل -6

فالمتكلم یترفع في ھذین المثالین ) ُألِقَیْت ِنكاٌت سخیفٌة في حفلِة السََّمر) (مجلِس الفرِح
 .عن ذكر الفاعل تحقیرا لھ

ُفِتَحِت الَخْزَنُة وُسرقت (نھ مكروه مثل  خوف المتكلم من الفاعل فال یذكر لئال ینالھ م-7
 .وھو یعلم الفاعل ویخشى من ذكره) منھا النقوُد

ُكسَر زجاُج ( خوف المتكلم على الفاعل فال یذكر حتى ال یمسھ أحد بمكروه مثل -8
وھو ال یرید أن یذكر الفاعل حتى ال یعاقبوه بشدة ) ُألقَي الحجُر على المنزِل(أو ) النافذِة
 .هأو یؤذو

 

 : والصریح یكون معربا أو مبنیا النائب عن الفاعل یكون اسما صریحا أو مؤوال بھ-3
ومثل الذكر في ) ُقتل اإلنساُن ما َأْكَفَره( االسم الصریح المعرب مثل اإلنسان في -أ
 ) .َأُؤْلِقَي الِذكُر علیھ من بیِننا؟(
م إشارة أو اسما  االسم الصریح المبني یكون ضمیرا متصال أو مستترا أو اس-ب

 :موصوال
نائب ) ُتم(الضمیر المتصل ) وما ُأوتیُتم من العلِم إال قلیال( الضمیر المتصل مثل -1

 قالوا ُأوِذینا من قبِل (فاعل مبني على الضم في محل رفع والمیم عالمة الجمع، ومثل 
 .ل رفعالضمیر المتصل نا في أوذینا نائب فاعل مبني على السكون في مح) أن تأِتَینا

الفعل ) َأَفَمْن ُیْلَقى في الناِر خیٌر أمَّْن یأتي آمنا یوَم القیامة؟( الضمیر المستتر مثل -2
 .یلقى مبني للمجھول، نائب الفاعل ضمیر مستتر تقدیره ھو یعود على من

أوحي فعل ماض ) وُأوِحَي إلّي ھذا القرآُن ألْنِذَرُكْم بھ ومن َبَلغ( اسم اإلشارة مثل -3
للمجھول، ھذا نائب فاعل وھو اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع، مبني 

 .القرآن بدل من ھذا مرفوع
ومن جاء بالسیئِة فال ُیْجَزى الذین َعِملوا السیئاِت إال ما كانوا ( االسم الموصول مثل -4
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یجزى فعل مضارع مبني للمجھول، الذین نائب فاعل وھو اسم موصول مبني ) یعملون
 .تح في محل رفععلى الف

 االسم المؤول ھو مصدر ینسبك من حرف مصدري وما بعده، ویكون المصدر -ج
المؤول في محل رفع نائب فاعل، والحروف التي تسبك مع ما بعدھا بمصدر یصلح 

 :للنیابة عن الفاعل ھي
 فقالوا إنا قل ُأوِحَي إليَّ أنَُّھ استمَع َنَفٌر من الِجنَّ( أنَّ المشددة واسمھا وخبرھا مثل -1

أوحي فعل ماض مبني للمجھول، نائب الفاعل المصدر من أنَّ وما ) سمعنا ُقرآنا َعَجبا
دخلت علیھ، أو من أنَّ واسمھا وخبرھا، وتقدیره استماع قل أوحي إلى استماع نفر، 
وقبل تقدیر المصدر تعرب أن وما بعدھا إعرابھا الجزئي العادي، أن حرف توكید 

الشأن مبني على الضم في محل نصب اسم أن، استمع فعل ونصب، الھاء ضمیر 
ماض، نفر فاعل، الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر أن، وأن وما دخلت 

 .علیھ في تأویل مصدر نائب فاعل أوحي
یؤمل مبني ) ُیَؤمَُّل أْن َتْنَجَح( أن المصدریة التي تنصب الفعل المضارع مثل -2

نصب، تنجح فعل مضارع منصوب بأن، الفاعل ضمیر للمجھول، أن حرف مصدري و
مستتر تقدیره أنت، المصدر المؤول من أن وما دخلت علیھ في محل رفع نائب فاعل 

 تقدیره ) ُیْرَجى أن تقوَم بما علیك(ومثل .  للفعل یؤمل تقدیره یؤمل نجاحك
 .یرجى قیامك بما علیك

إنَك اآلَن َتْلَقى َجزاَءَك فقد ُدوِّن ( ما المصدریة التي تدخل على الفعل الماضي مثل -3
دون فعل ماض مبني للمجھول، ما حرف مصدري ال محل لھ من ) ما َعِمْلَت

اإلعراب، عملت فعل ماض والتاء فاعلھ، والمصدر المؤول من ما وما دخلت علیھ في 
 ُكْن َحِذرا في كالِمَك فقد(ومثل . محل رفع نائب فاعل لدون والتقدیر فقد دون عملك

ینقل مضارع مبني للمجھول، ما حرف مصدري، تقول ) ُیْنَقُل ما َتقوُل نقال غیَر دقیق
فعل مضارع، فاعلھ ضمیر مستتر تقدیره أنت، المصدر المؤول من ما والفعل في محل 

 .رفع نائب فاعل والتقدیر فقد ینقل قولك
 

 :لفاعل وھيیثبت للنائب عن الفاعل من األحكام ما ثبت ل:  أحكام نائب الفاعل-4
ُأوِتَي ) (ُأخِبر القاِضي بالحقیقِة(أو مقدرا مثل ) وُوِضَع الكتاُب( الرفع ظاھرا مثل -1

 ) .موسى وعیسى
وقد یجر لفظا بحرف جر زائد ویكون مرفوعا محال أو تقدیرا، وحرف الجر الزائد من 

عمر فعل مضارع مبني ی) وما ُیَعمَّر من ُمَعمٍَّر وال ُیْنَقُص من ُعُمِرِه إال في كتاب(مثل 
للمجھول، من حرف جر زائد، معمر نائب فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظھورھا 

ما َیَودُّ الذین كفروا من أھِل الكتاِب (اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، ومثل 
 ) .وال المشركین أن ُیَنزََّل علیكم من خیٍر من ربِّكم

وِسیَق الذین اتََّقْوا َربَُّھْم إلى الجنِة ( فالفعل مثل  التأخر عن عاملھ الفعل أو شبھھ-2
 ) .ُمَفتََّحًة لھُم األبواُب) (الصبُر محموٌد عواِقُبھ(وشبھ الفعل اسم المفعول مثل ) ُزَمرا

 : عدم جواز حذفھ ألنھ أصبح عمدة ویستثنى من ذلك مواضع یجب حذفھ فیھا منھا-3
 الجماعة أو یاء المخاطبة ومؤكدا بنون التوكید  إذا كان فعلھ مضارعا مسندا إلى واو-1

لتبعثن ) قل َبَلى وَرّبشي َلُتْبَعُثنَّ ثم َلُتَنبَُّؤنَّ بما َعِملُتم وذلك على اهللا یسیر(الثقیلة مثل 
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الالم الم القسم، تبعثن فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة لتوالي األمثال ألنھ 
لمجھول، واو الجماعة المحذوفة اللتقاء الساكنین نائب من األفعال الخمسة، وھو مبني ل

فاعل، أصلھ لتبعثونن حذفت نون الرفع لتوالي األمثال فالتقى ساكنان واو الجماعة 
ومثلھ  . والنون األولى الساكنة من النون المشددة فحذفت واو الجماعة اللتقاء الساكنین

 ) . عن النَّعیِمثم َلُتْسَأُلنَّ َیْوَمِئٍذ(لتنبؤن، ومثلھ كذلك 
َلُتذَكِرّن مع الصالحاِت إذا َحُسَن ُخُلُقِك (و ) َلُتكَرِمّن إذا كنِت من المتفوقات(ومثل 

لتكرمن الالم الم القسم تكرمن فعل مضارع مرفوع بالنون المحذوفة ) وَأْرَضْیِت َربَِّك
 ة المحذوفة لتوالي األمثال ألنھ من األفعال الخمسة، وھو مبني للمجھول ویاء المخاطب

اللتقاء الساكنین نائب فاعل، أصلھ لتكرمینن حذفت نون الرفع لتوالي األمثال فالتقى 
ساكنان یاء المخاطبة والنون األولى الساكنة من النون المشددة فحذفت یاء المخاطبة 

 .اللتقاء الساكنین
) ِرم إال زینُبما ُأك( إذا كان في سیاق االستثناء المفرغ وكان ما بعد إال مؤنثا مثل -2

فنائب الفاعل ھنا محذوف تقدیره أحد أي ما أكرم أحد إال زینب وزینب بدل من نائب 
 .الفاعل المحذوف

وبعض النحاة یرى أن نائب الفاعل یحذف في ھذا السیاق ولو كان ما بعد إال غیر 
 كلمة ویرون أن نائب الفاعل محذوف تقدیره أحد، وأن) ما ُأْكِرَم إال ھاِشٌم(مؤنث مثل 

ھاشم بدل من نائب الفاعل المحذوف، وغیرھم یرى أن ما بعد إال وھو ھاشم ھو نائب 
 .الفاعل

ُیْعَرُف ( أنھ ال یلحق عاملھ عالمة تثنیة أو جمع إذا كان مثنى أو مجموعا مثل -4
المجرمون نائب فاعل مرفوع بالواو ) المجرمون ِبِسیماُھْم فُیؤَخُذ بالنَّواِصي واألقداِم

. جمع مذكر سالم وقد لزم عاملھ وھو الفعل یعرف اإلفراد فلم تلحقھ عالمة جمعألنھ 
الساعیان نائب فاعل مثنى وفعلھ یثاب لم ) ُیثاُب الساِعیاِن في الخیِر على ِفْعِلِھما(ومثل 

 .تلحقھ عالمة تثنیة
 أنھ تلحق عاملھ عالمة تأنیث إذا كان مؤنثا وھي تاء ساكنة في آخر الماضي مثل -5
األنفس نائب فاعل وھو جمع تكسیر ویعتبر جمع التكسیر ) وُأْحِضَرِت األْنُفُس الشَُّح(

وتاء متحركة . مؤنثا فیجوز تأنیث فعلھ، وقد لحقت الفعل أحضرت تاء التأنیث الساكنة
الفعل تتلى مبني للمجھول، نائب ) َیْسَمُع آیاِت اِهللا ُتْتَلى علیھ(في أول المضارع مثل 

مستتر تقدیره ھي یعود على اآلیات وھي مؤنث مجازي و قد وجب الفاعل ضمیر 
. تأنیث الفعل ألن نائب الفاعل ضمیر مستتر وھو مؤنث بالتاء في أولھ ألنھ مضارع

) الصدُق محمودٌة عواِقُبھ(وتاء في آخر اسم المفعول إذا كان العامل اسم مفعول مثل 
كسیر فجاز تأنیث عاملھ بالتاء في عواقبھ نائب فاعل السم المفعول محمودة وھو جمع ت

 ).الصدُق محموٌد عواِقُبھ(آخره، ویجوز عدم تأنیثھ فیقال 
 أنھ یتقدم على المفعول الثاني أو الثالث إذا كان عاملھ ینصب مفعولین أو ثالثة مثل -6
 فعلي نائب فاعل، ودرھما مفعول ثان ویجوز تقدم المفعول ) ُأْعِطَي عليُّ ِدْرَھما(

فدرھما مفعول ثان وعلي نائب ) ُأْعِطَي ِدْرَھما عليٌّ(لى نائب الفاعل فیقال الثاني ع
فاعل، وھذا إنما جاز ألنھ یؤمن التباس أحدھما باآلخر، فإذا خیف اللبس لم یجز التقدیم 

ال یجوز تقدیم عمرو وتأخیر زید ألنھ ال یعلم من نائب الفاعل، ) ُأْعِطَي زیٌد َعْمًرا(مثل 
 .مكن أن یعطى لآلخرإذ كل منھما ی
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مِن الذي ُأِھیَن باألمِس؟ ( أنھ یجوز حذف فعلھ إذا دل علیھ دلیل كأن یسأل مثال -7
ویكون حذف الفعل واجبا إذا كان نائب الفاعل واقعا بعد . أي الذي أھین زید) فیقاُل زیٌد

باُل وإذا الج(أداة تختص باألفعال، إذ ال بد من تقدیر فعل محذوف یفسره المذكور مثل 
وإذا ) (وإذا الِبحاُر ُسجَِّرْت) (وإذا الوحوُش ُحِشَرْت) (وإذا الِعشاُر ُعطَِّلْت) (ُسیَِّرْت

ففي كل ھذه األمثلة االسم الواقع بعد إذا ال بد ) وإذا الموءودُة ُسِئَلْت) (النُّفوُس ُزوَِّجْت
لذي یعرب أن یقدر لھ فعل مماثل للفعل المذكور ویكون ھو العامل في رفع االسم ا

 .نائب فاعل لفعل محذوف یفسره المذكور
وبعض النحویین أضاف حكما ثامنا وھو أن نائب الفاعل ال یتعدد كما أن الفاعل الذي 
یقوم النائب مقامھ ال یتعدد أي أن الفعل ال یرفع إال فاعال واحدا إذا كان مبنیا للفاعل، 

ا واحدا للفاعل إذا كان ھناك أكثر من وكذلك إذا كان مبنیا للمفعول فإنھ ال یرفع إال نائب
مفعول فیقوم األول منھا مقام الفاعل وتعرب بقیة المفاعیل منصوبة كما كانت قبل 

السائل نائب فاعل، وھو الذي كان مفعوال ) ُأْعِطَي السائَل َصَدَقًة(حذف الفاعل مثل 
ائب فاعل، بكرا عمرو ن) ُأْعِلَم عمٌرو َبْكرا ُمسافرا(ومثل . أول، صدقة مفعول ثان

 .مفعول ثان، مسافرا مفعول ثالث
 

 :  ما ینوب عن الفاعل-5
 ُأْنِزَل ) (ُوِضَع الكتاُب( ینوب عن الفاعل عند حذفھ المفعول بھ ویأخذ أحكامھ مثل -1

فإن لم یكن في الكالم مفعول ) ُأْسِدَل السِّتاُر) (ُأْجِرَي االختباُر) (ُسیَِّرِت الجباُل) (الذِّكُر
 .ب عن الفاعل الظرف أو الجار والمجرور أو المصدربھ نا

 الظرف ینوب عن الفاعل إذا كان یصلح للنیابة عنھ بأن كان متصرفا مختصا -2
والظرف المتصرف ھو ما ال یالزم النصب على الظرفیة أو الجر بمن والظروف من 

 :حیث التصرف وعدمھ ثالثة أنواع
، وَعْوُض، وحیُث، وإذا، فھي ال تكون َقطُّ:  ما یالزم النصب على الظرفیة مثل-1

حیثما وردت إال في محل نصب، ولذلك فھي غیر متصرفة وال تصلح للنیابة عن 
 .الفاعل

عند، َثمَّ، وھذا النوع أیضا غیر :  ما یالزم النصب على الظرفیة أو الجر بمن مثل-2
 .متصرف وال یصلح للنیابة عن الفاعل

: فیة أو الجر بمن، ویتأثر بالعوامل المختلفة مثل ما ال یالزم النصب على الظر-3
وقت، وزمن، وساعة، ویوم، وحین، ومكان، وأمام، ووراء ویمین، وشمال، وذات 
الیمین، وذات الشمال، وھذا النوع من الظروف متصرف ویصلح للنیابة عن الفاعل 
 بشرط آخر وھو أن یكون مختصا  ومعنى كون الظرف مختصا أنھ یكون مضافا مثل

یوٌم عسیٌر، ووقٌت طویٌل، ومكاٌن (أو موصوفا مثل ) یوُم الُجُمَعِة أو شھُر رمضاَن(
وباالختصاص باإلضافة أو الوصف یكون للظرف فائدة، ودون ذلك ال یكون ) واسٌع

ِسیَر یوُم (مثال نیابة الظرف عن الفاعل . مفیدا فال یقال ِصیَم شھٌر، وُجِلَس مكاٌن
ِصیَم ( مبني للمفعول، یوم الجمعة ظرف وھو نائب فاعل، سیر فعل ماض) الُجُمَعِة

أمام ظرف مكان وھو نائب فاعل مرفوع، الحدیقة ) ُجِلَس أماُم الحدیقِة) (شھُر رمضاَن
 .مضاف إلیھ

  المصدر ینوب عن الفاعل إذا كان متصرفا مختصا، والمصدر المتصرف ھو ما -3
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 المختلفة مثل ضرب وأكل وفھم ال یالزم النصب على المصدریة ویتأثر بالعوامل
ُسْبحاَن (أما المصدر غیر المتصرف فھو ما یالزم النصب على المصدریة مثل . وسیر

 .فمثل ھذا المصدر ال یصلح للنیابة عن الفاعل) اِهللا، وَمَعاذ اِهللا
ومعنى كون المصدر مختصا أنھ یكون مضافا أو موصوفا مثل جلوس األسد، وسیر 

 لھ فائدة، أما ما كان غیر مضاف و ال موصوف مثل ضرب سریع ألنھ بذلك یكون
وبعض المؤلفین یقولون .  وسیر وفھم فإنھ ال یؤدي فائدة وال یصلح للنیابة عن الفاعل

في توضیح معنى المختص إنھ ما یكون مبینا للنوع أو للعدد من المصادر، أما ما یكون 
 .مؤكدا فلیس مختصا وال یصلح للنیابة

سیر نائب فاعل، سریع ) ِسیَر َسْیٌر سریٌع(صدر المختص عن الفاعل مثال نیابة الم
ُفِھَم فھٌم (جلوس نائب فاعل، األمیر مضاف إلیھ، ) ُجِلَس ُجلوُس األمیِر(صفة لسیر، 

 ).عمیٌق
 الجار والمجرور ینوب عن الفاعل إذا كان یؤدي فائدة ویصلح للنیابة وذلك إذا -4

 :تحققت فیھ ثالثة شروط
ُنِظَر إلى (و) ُمرَّ ِبزیٍد(ون مختصا بأن یكون المجرور معرفة أو نحوھا مثل  أن یك-1

 .فإن لم یكن كذلك مثل ُجِلَس في داٍر وُنِظَر إلى َشْيٍء لم تصح نیابتھ عن الفاعل) َعِليٍّ
 أال یكون حرف الجر مالزما لطریقة واحدة كمذ ومنذ المالزمین لجر الزمان، -2

جر المقسم بھ، فمثل ھذه الحروف مع مجروراتھا ال تصلح وكحروف القسم المالزمة ل
 .للنیابة عن الفاعل

 أال یكون حرف الجر داال على التعلیل كالالم والباء ومن إذا استعملت أي منھا في -3
 .الداللة على التعلیل

) ُمرَّ بمحمٍد) (ُجِلَس في الداِر(مثال الجار والمجرور الذي یصلح للنیابة عن الفاعل 
مبني للمجھول، في الدار جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل، مر مبني جلس 

 .للمجھول، بمحمد جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل
 :ملحوظتان

 إذا وجد في الجملة التي یحذف فیھا الفاعل مفعول بھ ومصدر أو ظرف أو :األولى
ب أي من جار ومجرور فإن المفعول بھ فقط ھو الذي ینوب عن الفاعل، وال ینو

فزید ) ُضِرَب زیٌد ضربا شدیدا یوَم الُجُمعِة أماَم األمیِر في داِره(األشیاء األخرى مثل 
الذي كان مفعوال بھ ھو نائب الفاعل، والمصدر والظرف والجار والمجرور بقیت كما 

وھذا ھو رأي جمھور النحاة من البصریین ویرون أن ما ورد مخالفا لذلك شاذ أو . ھي
 األخفش أنھ إذا وقع المفعول بھ مع أي من المصدر أو الظرف أو مؤول ویرى 
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الجار والمجرور فإن كان المفعول بھ متقدما تعین أن یكون ھو نائب الفاعل ولم یجز 
، وإن كان غیر المفعول بھ ھو المتقدم فإنھ ) ُضِرَب زیٌد في الداِر(أن ینوب غیره مثل 

في الدار جار ) ُضِرَب في الداِر زیٌد(م علیھ مثل یجوز إقامة المفعول بھ أو إقامة المتقد
في الدار ) ُضِرَب في الداِر زیدا(ویجوز . ومجرور متعلق بضرب، زید نائب فاعل

 .جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل، زیدا مفعول بھ
 إذا كان في الجملة مفعوالن أو أكثر بأن كان المفعول ینصب مفعولین أو أكثر :الثانیة

 :ینوب عن الفاعل من المفاعیل یكون بحسب ما یليفإن ما 
 إن كان الفعل من باب ظن أي أنھ ینصب مفعولین أصلھما المبتدأ والخبر فإنھ یتعین -1

ُظنَّ زیٌد (أن یقام المفعول األول من المفعولین مقام الفاعل ویبقى الثاني منصوبا مثل 
یرى أنھ یجوز نیابة الثاني عن ومن النحاة من .  وھذا ھو رأي جمھور النحاة) مسافرا

ُظنَّ (الفاعل إذا أمن اللبس فإن لم یؤمن اللبس لم یجز فیجوز على رأي ھؤالء أن یقال 
 .فال یجوز) ُظنَّ زیٌد َعْمًرا(ألمن اللبس فإن لم یؤمن اللبس مثل ) زیًدا مسافٌر

یضا أن  إن كان الفعل من باب أعلم أي ینصب ثالثة مفاعیل فرأي جمھور النحاة أ-2
المفعول األول ھو الذي ینوب عن الفاعل ویبقى المفعوالن اآلخران منصوبین مثل 

ومن النحاة من یرى أنھ یجوز نیابة غیر األول إن أمن ) . ُأعِلم زیٌد َعْمًرا حاضرا(
فإذا لم ) ُأعِلم زیدا فرَسك ُمْسَرٌج(ویجوز أیضا ) . ُأعِلم زیًدا فرُسك ُمْسَرجا(اللبس مثل 
 ).ُأعِلم زیٌد خالدا منطلقا(للبس لم یجز مثل یؤمن ا

 إن كان الفعل من باب كسا أي ینصب مفعولین لیس أصلھما المبتدأ والخبر جاز -3
ُأْعِطَي (و) ُأْعِطَي زیٌد درھما(نیابة أي من المفعولین عن الفاعل بشرط أمن اللبس مثل 

 ) .ِطَي زیٌد َبْكراُأْع(فإن حصل اللبس لم یجز إقامة الثاني مثل ) زیدا درھٌم
 

 إذا حذف الفاعل وبني الفعل للمفعول فإنھ تغیر : تغییر صورة الفعل مع نائب الفاعل-6
صورتھ بضم أولھ وكسر ما قبل آخره في الماضي، وبضم أولھ وفتح ما قبل آخره في 

وقد سبق . المضارع مع مراعاة صور التغییر األخرى بحسب أوزان األفعال وصیغھا
 .لك في الفعل المبني للفاعل والفعل المبني للمفعولتوضیح كل ذ

 تطبیق
)1( 

 :استخرج نائب الفاعل مما یأتي وبین عالمة إعرابھ و عامل رفعھ
 ) ومن یؤت الحكمة فقد أوتي خیرا كثیرا (-2 ) ینبأ اإلنسان یومئذ بما قدم وأخر (-1
 )  عنھولو ردوا لعادوا لما نھوا (-4  ) إن ھؤالء متبر ما ھم فیھ (-3
 ) جنات عدن مفتحة لھم األبواب (-6 )وما أوتیتم من شيٍء فمتاع الحیاة الدنیا (-5
 ) فأولئك یدخلون الجنة وال یظلمون شیئا (-8   ) قتل اإلنسان ما أكفره (-7
إنما جزاء الذین یحاربون اهللا ورسولھ ویسعون في األرض فسادا أن یقتلوا أو یصلبوا أو  (-9

 ) لھم من خالف أو ینفوا من األرضتقطع أیدیھم وأرج
 ولكن تؤخذ الدنیا غالبا   وما نیل المطالب بالتمني-10
 وآخر مخدوع لھا غیر مدرك   وما الناس إال خادع أدرك المنى-11
 وعدوي یظن فیھ الوفاء؟    أصدیقي یود أنى أساء-12

)2( 
 :، وحكمھ اإلعرابيفیما یأتي جمل فیھا نائب فاعل محذوف، اذكر تقدیره وبین سبب حذفھ
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 ) لتبلون في أموالكم وأنفسكم (-2 . لتسأِلن یا فتاة عن كل أعمالك-1
 . لتكرُمن إذا تفوقتم-4  . ال یحمد إال عائشة-3

)3( 
 :فیما یلي جمل فیھا نائب فاعل مؤنث بینھ وبین عاملھ وعالمة التأنیث التي لحقتھ

 ) وأوتیت من كل شيء ولھا عرش عظیم (-1
 ) رر مرفوعة وأكواب موضوعةفیھا س (-2
 ) حتى إذا جاءوھا فتحت أبوابھا (-3
 ) وإذا الجحیم سعرت وإذا الجنة أزلفت (-4
 ) ھذه بضاعتنا ردت إلینا (-5
 ) وأحلت لكم األنعام إال ما یتلى علیكم (-6



  2003اْلُلَمُع اْلَبھیَّة  في قواعد اللغة العربیة          محمد محمود عوض اهللا            الطبعة الثانیة 
=============================================================== 

 277

)4( 
 :فیما یأتي جمل فیھا نائب فاعل مثنى أو مجموع بینھ وبین عالمة إعرابھ

    ) رة ساجدینوألقي السح (-1
 ) أولئك یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیھا تحیة وسالما (-2
 ) الذین أخرجوا من دیارھم بغیر حق (-3
 ) وأدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات (-4
 ) یحلون فیھا من أساور من ذھب (-5
 ) ال یسأل عما یفعل وھم یسألون (-6
 )  ساھونقتل الخراصون الذین ھم في غمرة (-7
 . یسأل الوالدان عن تربیة أبنائھما-8

)5( 
بین نوع النائب عن الفاعل فیما یأتي أھو المفعول بھ أم المصدر أم الظرف أم الجار 

 :والمجرور ، ثم بین إعرابھ
 ) یوم یكشف عن ساق ویدعون إلى السجود فال یستطیعون (-1
 ) نوبھم وظھورھمیوم یحمى علیھا في نار جھنم فتكوى بھا جباھھم وج (-2
 ) ویطاف علیھم بآنیة من فضة وأكواب كانت قواریرا (-3
 ) ویسقون فیھا كأسا كان مزاجھا زنجبیال (-4
 ) وجيء بالنبیین والشھداء وقضي بینھم بالحق وھم ال یظلمون (-5
 . سھرت لیلة السفر-6
 . لعب وقت إضافي-7
 .  یزدحم ازدحام شدید في األسواق-8
 .وا في عملكم یراد أن تخلص-9

 . ھجم ھجوم عنیف-10
 . أعلن أن الھالل لم یر-11
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)6( 
 :حول الجمل اآلتیة من البناء للفاعل إلى البناء للمفعول بحذف الفاعل وإنابة ما یصلح منابھ

 . أدبني ربي فأحسن تأدیبي-1
 . یكرم المرء الضیف وال یھینھ-2
 . یعیش الفقیر عیشة بسیطة قلیلة الكلفة-3
 .ال اإلنسان الغایة إال بالجد ال ین-4
 . سأل المحقق الشاھدین اللذین رأیا الحادث-5
 . لم تورد الصحیفة أخبارا جدیدة-6
 . یأخذون علیك أنك متشائم-7
 . ال یقصد الناس إال ذا الجاه-8
 . إذا أعطى الغني الفقیر من فضل مالھ صلح حال المجتمع-9

 .زمات یكتفي العاقل بالضروریات في أوقات األ-10
)7( 

 :مثل لما یأتي في جمل من عندك
 . نائب فاعل مؤنث-2   . نائب فاعل ضمیر متصل-1
 . نائب فاعل مصدر مؤول-4  . نائب فاعل حذف فعلھ وجوبا-3
 . نائب فاعل ظرف-6  . نائب فاعل بعده مفعول ثان-5
 . نائب فاعل جار ومجرور-8   . نائب فاعل اسم إشارة-7
 . نائب فاعل ضمیر مستتر-10  . اسم مفعول نائب فاعل عاملھ-9

)8( 
 :أعرب ما یأتي

 ) وإنما توفون أجوركم یوم القیامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز (-1
 ) ذلك یوم مجموع لھ الناس وذلك یوم مشھود (-2
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  المفاعیل-7
المفاعیل خمسة في أصح أقوال النحاة وأشھرھا، وھي المفعول بھ والمفعول المطلق 

 .والمفعول ألجلھ والمفعول معھ والمفعول فیھ
 

 :المفعول بھ: أوال
 المفعول بھ ھو اسم یدل على من وقع علیھ فعل الفاعل مثل:  تعریف المفعول بھ-1
 وقد ال یكون وقوع الفعل . ول بھ ألنھ وقع علیھ اإلكرامفمحمدا مفع)  أكرمُت محمدا (

ویجاب بأن الفعل ) ال َتْضِرِب الولَد(أو ) ما ضربُت الولَد(على المفعول بھ واضحا مثل 
متعلق بالمفعول بھ بمعنى أنھ عندما یقع فإنھ ال بد أن یقع على ھذا المفعول بھ أو على 

 .غیره مما یصلح ألن یتعلق بھ الفعل
 

  المفعول بھ فضلة في الجملة یؤتى بھ بعد الركنین:مكانة المفعول بھ في الجملة -2
وقد . األساسیین لھا اللذین تدل الجملة بھما على معنى مستقل وھما الفعل والفاعل

تحتاج الجملة بعد ذلك إلى معان إضافیة تضیفھا إلى المعنى األساسي فیؤتى فیھا 
ومن ھذه . نھا زیادة وفضلة عن المعنى األولبكلمات یسمیھا النحاة بالفضالت أل

 .الفضالت المفعول بھ
 

 حكم المفعول بھ النصب ظاھرا أو تقدیرا أو محال بحسب ما : حكم المفعول بھ-3
 :یأتي

  ینصب بالفتحة الظاھرة إذا كان اسما معربا ظاھرا صحیح اآلخر أو معتل اآلخر-1
 الكتاب مفعول بھ) َزَل الكتاَب بالحقِّ والمیزاَناُهللا الذي َأْن(بالیاء، مثال الصحیح اآلخر 
 .منصوب بالفتحة الظاھرة
داعي مفعول بھ منصوب بالفتحة ) یا قوَمنا أجیبوا داعَي اِهللا(مثال المعتل اآلخر بالیاء 

 .الظاھرة، وإنما ظھرت الفتحة على الیاء لخفتھا
) مواِت واألرَض بالحقَِّخَلَق اُهللا الس( ینصب بالكسرة إذا كان جمع مؤنث سالما -2

 .السموات مفعول بھ منصوب بالكسرة ألنھ جمع مؤنث سالم
 ولقد آتینا موَسى ( ینصب بالفتحة المقدرة للتعذر إذا كان معتل اآلخر باأللف مثل -3
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موسى مفعول بھ أول منصوب بفتحة مقدرة على ) الُھَدى وأورثنا بني إسرائیَل الكتاَب
ول بھ ثان منصوب بفتحة مقدرة على األلف للتعذر، ومثل األلف للتعذر، الھدى مفع

عصا مفعول بھ منصوب بفتحة مقدرة على األلف للتعذر، عصا ) وأن ألِق عصاك(
 .مضاف والكاف مضاف إلیھ مبني على الفتح في محل جر

 یكون مبنیا في محل نصب إذا كان أحد األسماء المبنیة وھي الضمائر وأسماء -4
 . الموصولة وأسماء الشرط واالستفھاماإلشارة واألسماء

الھاء في حفظناھا مفعول بھ ) وحفظناھا من كلِّ شیطاٍن رجیم( مثال الضمیر المتصل -
 .وھي ضمیر متصل مبني على السكون في محل نصب

إیاه مفعول بھ وھو ضمیر منفصل مبني ) وال َنْعُبُد إال إیاُه( مثال الضمیر المنفصل -
 .على الضم في محل نصب

ھذا مفعول بھ وھو اسم إشارة ) قالوا َمْن َفَعَل ھذا بآلھِتنا یا إبراھیم( مثال اسم اإلشارة -
 .مبني على السكون في محل نصب

أْنَجینا الِذیَن َیْنَھْوَن عن السوِء وأخذنا الذین ظلموا بعذاٍب ( مثال االسم الموصول -
فقاِتلوا التي (ي محل نصب الذین مفعول بھ وھو اسم موصول مبني على الفتح ف) بئیس

التي مفعول بھ وھو اسم موصول مبني على السكون في ) تبِغي حتى تفيَء إلى أمِر اهللا
وقال الِذیَن كفروا ربَّنا أرنا اللَذْیِن أضالنا من الجنِّ واإلنِس نجعْلھما (محل نصب، 
 .ل نصباللَذْیِن مفعول بھ وھو اسم موصول مبني على الیاء في مح) تحَت أقداِمنا

ما اسم شرط جازم وھو مفعول بھ ) وما تفعلوا من خیْر َیْعَلْمُھ اهللا( مثال اسم الشرط -
 .مقدم مبني على السكون في محل نصب

ماذا اسم استفھام وھو مفعول بھ مقدم مبني ) ماذا َأْنَزَل ربُّكم؟( مثال اسم االستفھام -
 .على السكون في محل نصب

رفوعا والمفعول بھ منصوبا ألن الفاعل ال یكون إال واحدا،  إنما كان الفاعل م:ملحوظة
والرفع ثقیل، والمفعول یكون واحدا فأكثر، والنصب خفیف، فجعلوا الثقیل للقلیل، 

 .والخفیف للكثیر؛ قصدا للتعادل
 
 یكون المفعول بھ اسما صریحا ظاھرا أو مضمرا معربا أو : أحوال المفعول بھ-4

 .ال ویكون جملةمبنیا كما مر، ویكون مؤو
 .والمؤول یكون مؤوال من أّن وما دخلت علیھ، أو من أْن والفعل، أو من ما والفعل

أن حرف توكید ) ورَأْوا أنَّھم قد َضلُّوا( مثال المصدر المؤول من أنَّ واسمھا وخبرھا -
ونصب، ھم ضمیر متصل مبني على الضم في محل نصب اسم أن، والمیم عالمة 

قیق، ضلوا فعل ماض، واو الجماعة فاعلھ، والفعل والفاعل في الجمع، قد حرف تح
محل رفع خبر أن، وأن واسمھا وخبرھا في تأویل مصدر في محل نصب مفعول بھ 

 .والتقدیر ورأوا ضاللھم
أن تفرض أن حرف ) َخِشیُت أن ُتْفَرَض علیكم( مثال المصدر المؤول من أْن والفعل -

فعول،  نائب الفاعل ضمیر مستتر تقدیره مصدري ونصب، تفرض مضارع مبني للم
ھي یعود على صالة التراویح، علیكم جار ومجرور متعلق بتفرض، والمصدر المؤول 

 .من أن والفعل والفاعل في محل نصب مفعول بھ، والتقدیر خشیت فرضھا علیكم
  ما حرف مصدري ال محل لھ) ودُّوا ما َعِنتُّْم( مثال المصدر المؤول من ما والفعل -
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من اإلعراب، عنتم عنت فعل ماض وتم ضمیر متصل وھو فاعل مبني على الضم في 
محل رفع، والمیم عالمة الجمع، والمصدر المؤول من ما والفاعل في محل نصب 

 .مفعول بھ والتقدیر ودوا عنتكم
أدُّوا (الجملة ھي ) أدُّوا واجباِتكم: قال المعلُم لتالمیِذه( مثال المفعول بھ الجملة -
أدوا فعل أمر مبني على حذف النون ألنھ من األفعال : وتعرب كما یلي) اجباِتكمو

الخمسة، واو الجماعة ضمیر متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، واجبات 
مفعول بھ منصوب بالكسرة ألنھ جمع مؤنث سالم، كم مضاف إلیھ مبني على الضم في 

 لفعل والفاعل والمفعول بھ في محل محل جر، والمیم عالمة الجمع، والجملة من ا
 .نصب مفعول بھ، وتسمى ھذه الجملة مقول القول أي أنھا المفعول بھ لمادة القول

 

 : یعمل النصب في المفعول بھ واحد من أربعة أشیاء : عامل النصب في المفعول بھ-5
ولقد ) (نا نوحالقد َأْرَسْل) (اضِرْب بعصاك البحَر) (َأْنَزَل اُهللا الكتاَب( الفعل مثل -1

 ).آَتْیناك َسْبعا من الَمثاِني
والفعل الذي ینصب المفعول بھ یسمى فعال متعدیا ألنھ یتعدى فاعلھ إلى مفعول بھ، 
واألفعال المتعدیة أنواع فمنھا ما ینصب مفعوال واحدا، ومنھا ما ینصب مفعولین، 

عل المتعدي ومنھا ما ینصب ثالثة مفاعیل، وقد سبق توضیح ذلك في موضوع الف
 .والفعل الالزم وفي موضوع النواسخ في ظن وأخواتھا

 . الوصف ویقصد بھ المشتق كاسم الفاعل وصیغة المبالغة والصفة المشبھة-2
 .عبده مفعول بھ السم الفاعل كاف) َأَلْیَس اُهللا بكاٍف َعْبَده؟(  مثال اسم الفاعل -
 . رسلھ مفعول بھ السم الفاعل مخلف)فال َتْحَسَبنَّ اَهللا ُمْخِلَف وعِدِه ُرُسَلھ(
الكذب مفعول )  ال ُتِطْع من ھم سماعون الكذَب أكالون السُّْحَت( مثال صیغة المبالغة -

 .بھ لصیغة المبالغة سماعون، السحت مفعول بھ لصیغة المبالغة أكالون
 .دعاء مفعول بھ لصیغة المبالغة سمیع) إن اَهللا َسمیٌع ُدعاَء َمَن دعاه(
الوجھ منصوب على التشبیھ بالمفعول بھ ) زیٌد حسٌن الوجَھ( الصفة المشبھة  مثال-

 .للصفة المشبھة حسن
 .األصَل منصوب على التشبیھ بالمفعول بھ للصفة المشبھة كریم) محمٌد كریٌم األصَل(
الناس مفعول بھ ) ولوال دفُع اِهللا الناَس بعَضھم ببعٍض َلَفَسَدِت األرُض( المصدر مثل -3
 .صدر دفعللم
) یأیھا الذین آمنوا علیكم أنفَسكم ال َیُضرُُّكْم َمْن َضلَّ إذا اْھَتَدْیُتْم( اسم الفعل مثل -4

بمعنى خذ الكتاب، الكتاب ) دوَنَك الكتاَب(أنفسكم مفعول بھ السم الفعل علیكم ومثل 
 .مفعول بھ السم الفعل دونك

الصفة المشبھة أو المصدر  قد یضاف اسم الفاعل أو صیغة المبالغة أو :ملحوظة
 .للمفعول بھ فیكون مجرورا لفظا باإلضافة

 .من إضافة اسم الفاعل لمفعولھ) إن اَهللا بالُغ أمِره) (ھدیا باِلَغ الكعبِة( مثل -
 .من إضافة صیغة المبالغة لمفعولھا) اُهللا غفاُر الذنوِب، ستاُر العیوِب( ومثل -
من إضافة الصفة المشبھة لما یشبھ ) لمعشِرمحمٌد حسُن الشمائِل، لطیُف ا( ومثل -

 .المفعول بھ
من إضافة المصدر ) وكذلك َزیََّن ِلكثیٍر من المشركیَن قتَل أوالِدھم ُشَركاُؤھم( ومثل -
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 .لمفعولھ
 

) قرأ الكتاَب عليٌّ( یتقدم المفعول بھ على الفاعل مثل : تقدم المفعول بھ على الفاعل-6
واجبا أحیانا أخرى وقد سبق توضیح ذلك في موضوع ویكون تقدمھ جائزا أحیانا و

 .الفاعل
قد یتقدم المفعول بھ على الفعل والفاعل مثل :  تقدم المفعول بھ على الفعل والفاعل-7
) خالدا َلِقیُت(ومثل ) محمدا أكرمُت(ومثل ) نارا َأْوَقَد القوُم(ومثل ) والُمْؤَتِفَكَة َأْھَوى(

 .با ویكون ممتنعاویكون تقدمھ جائزا، ویكون واج
 فأما جواز تقدمھ على الفعل فذلك إذا لم یكن ھناك ما یوجب تقدمھ أو یمنعھ مثل -أ
فأنفسھم مفعول بھ مقدم للفعل یظلمون،  وتقدمھ جائز إذ ) ولكن كانوا أنفَسھم یظلمون(

الخیَر أردُت من وراِء (ومثل ) ثم الجحیَم َصلُّوه(لیس ھناك ما یوجبھ أو یمنعھ، ومثل 
 ) .ذلك
 : وأما وجوب تقدمھ على الفعل فذلك في ثالثة مواضع-ب
 أن یكون المفعول واحدا من األشیاء التي یجب لھا الصدارة وھي أسماء الشرط -1

 :وأسماء االستفھام وكم الخبریة وأمثلتھا ما یلي
ما ) ْظَلمونوما ُتْنِفقوا من شيٍء في سبیِل اِهللا ُیوََّف إلیكم وأنتم ال ُت: ( مثال اسم الشرط-

 .اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول بھ مقدم للفعل تنفقوا
 ) أّیا ما تدعو َفَلُھ األسماُء الُحْسَنى(ومثل 

من اسم استفھام مبني على السكون في ) َمْن َصِحْبَت في سفِرك؟( مثال اسم االستفھام -
 ) َعْلَت؟ماذا َف(محل نصب مفعول بھ مقدم للفعل صحبت، ومثل 

كم خبریة بمعنى كثیر مفعول بھ ) كم عبیٍد َمَلْكَت) (كم ماٍل َأْنَفْقَت( مثال كم الخبریة -
 .مقدم مبني على السكون في محل نصب

حیث یلزم من ) إیَّاك نعبُد وإیَّاك نستعیُن( أن یكون المفعول ضمیرا منفصال مثل -2
ة من فصلھ وھي قصر الفعل على تأخیر المفعول وصل الضمیر، وذلك یتنافى مع الغای

وھذا إذا لم یكون الفعل من باب سلنیھ أي مما ینصب مفعولین لیس أصلھما . المفعول
المبتدأ والخبر إذ یجوز في الضمیر في ھذا الباب الفصل والوصل مثل سلنیھ وسلني 

 .إیاه، وأعطیتكھ وأعطیتك إیاه وفي ھذه الحالة یجوز تقدیم المفعول ویجوز تأخیره
 أن یكون العامل في المفعول واقعا في جواب أما ولیس ھناك ما یفصل بین أما -3

وقد تكون أما ) فأّما الیتیَم فال َتْقَھْر، وأّما السائَل فال َتْنَھْر(والفعل غیر المفعول مثل 
حیث تدل الفاء التي ) وربَّك َفَكبِّْر(مقدرة فیتقدم المفعول كذلك على الفعل وجوبا مثل 

 .جواب أما على أنھا مقدرةتقع في 
فإذا كان ھناك فاصل بین أما والفعل غیر المفعول بھ فال یجب تقدیم المفعول على 

، وذلك ألن أما یجب أن یفصل بینھا وبین الفاء ) أّما الیوَم فأدِّ واجَبك(الفعل مثل 
 .لةبمفرد، وال یجوز أن تقع الفاء بعدھا مباشرة، وال أن یفصل بینھا وبین الفاء بجم

 : وأما امتناع تقدمھ على الفعل ووجوب تأخره فذلك في خمسة مواضع-ج
أن یكون المفعول مصدرا مؤوال من أن المؤكدة ومعمولیھا أي اسمھا :  األول-1

فالمصدر المؤول من أن وما ) َعَرْفُت أنك فاِضٌل(وخبرھا مشددة كانت أم مخففة مثل 
ك ال یصح تقدیمھ على الفعل فال یقال دخلت علیھ ھو المفعول بھ وتقدیره عرفت فضل
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فیجب تأخر المفعول بھ وھو المصدر )  َعِلَم أن لن ُتْحُصوُه(أنك فاضل عرفت،  ومثل 
المؤول من أن المخففة واسمھا المحذوف وخبرھا، وال یصح تقدیمھ فال یقال أن لن 

جب تقدم تحصوه علم وھذا إذا لم یتقدم على المصدر المؤول أما، فإذا تقدمت فإنھ ی
 ) .أّما أنَّك فاضٌل َفَعَرْفُت(المفعول بھ فیقال 

ما َأْحَسَن (أن یكون الفعل الذي عمل النصب في المفعول بھ فعل تعجب مثل :  الثاني-2
 .فال یصح أن یقال زیدا ما أحسن وال خالدا ما أكرم) ما َأْكَرَم خالدا(، و) َزْیدا

ل بھ صلة لحرف مصدري ناصب وھو أن یكون الفعل الذي نصب المفعو:  الثالث-3
، فال یتقدم )جئُت كي أْسَمَع الدرَس(ومثل ) ُیعِجُبني أن ُتْكِرَم الضَّْیَف(أن أو كي مثل 

 .المفعول بھ على الفعل في مثل ھذه الجمل
فإن كان الحرف المصدري ال ینصب المضارع مثل لو وما لم یجب تأخیر المفعول بھ 

) َوِدْدُت لو َعْمرا ُتْكِرُم(یجوز أن یقال ) ِدْدُت لو ُتْكِرُم َعْمراَو(عن الفعل العامل فیھ مثل 
 ) ُیؤِسُفني ما زیدا ُتھیُن(یجوز أن یقال ) ُیؤِسُفني ما ُتھیُن زیدا(ومثل 

َلْم (أن یكون الفعل العامل للنصب في المفعول بھ مجزوما بأداة جزم مثل :  الرابع-4
وال یجوز أن یقال لم زیدا تضرب، فإذا تقدم فیجب تأخیر المفعول بھ ) تضرْب زیدا

 ) .زیدا َلْم تضرْب(المفعول بھ على الجازم جاز ذلك مثل 
 أن یكون الفعل العامل للنصب في المفعول بھ منصوبا بلن أو بإذن مثل :  الخامس-5
. فیجب تأخیر المفعول بھ وال یجوز تقدیمھ) إذن ُأْكِرُم المجتھَد(أو ) لن َأْحُضَر الحفَل(

وعدم جواز تقدیمھ على الفعل المنصوب بلن متفق علیھ عند جمھور النحاة فال یجوز 
أما المنصوب بإذن فالجمھور من النحویین كذلك ال یجیزون . أن یقال لن الحفَل أحضر

تقدیم المفعول علیھ فال یجوز عندھم أن یقال إذن المجتھَد أكرم وقد أجاز ذلك أحدھم 
 .وھو الكسائي

 

 :یجوز حذف المفعول بھ في المواضع التالیة: مفعول بھ حذف ال-8
فإن المفعول بھ ) فْأُتوا بسورة من مثِلھ(بعد ) فإن لم َتْفعلوا( إذا دلت علیھ قرینة مثل -1

 .أي فإن لم تفعلوا اإلتیان بمثلھ) اإلتیان(المحذوف تقدیره 
مفعول بھ المحذوف فال) ھل تفعُل الخیَر؟ نعم أفعُل( إذا كان ضمن جواب سؤال مثل -2

 .أي الكتاب) ھل َأْحَضْرَت الكتاَب؟ نعم أحضرُت(ومثل ) نعم أفعُل الخیَر(تقدیره الخیر 
والضَُّحى، واللیِل إذا َسَجى، ما ( إذا كان واردا ضمن فواصل فیحذف لمراعاتھا مثل -3

 .وما قالكفحذف المفعول بھ من قلى مراعاة للفواصل وتقدیره ) َودََّعَك ربَُّك وما َقَلى
المفعول بھ المحذوف ) كتَب اُهللا ألغِلَبنَّ أنا وُرُسلي( إذا كان مقصودا تحقیره مثل -4

 .تقدیره الكافرین أي ألغلبن أنا ورسلي الكافرین فحذف امتھانا ألمره وتحقیرا لھ
 

یحذف الفعل ویبقى المفعول بھ :  حذف عامل المفعول بھ وھو الفعل الذي ینصبھ-9
 :محذوف وقد یكون حذفھ جائزا، وقد یكون واجبا كما یأتيمنصوبا بفعل 

أي أنزل ) ماذا َأْنَزَل ربُُّكم؟ قالوا َخْیرا( یحذف جوازا إذا كان مفھوما من الكالم مثل -أ
أي ) أیَن َتْقِصُد؟ الجامعَة(خیرا فخیرا مفعول بھ لفعل محذوف وھو حذف جائز ومثل 

 .أقصد الجامعة
 :ع الستة التالیة یحذف وجوبا في المواض-ب
 أي ) اْمَرءا ونفَسھ(أي ائت كل شيء، ) كلَّ شيٍء وال َشتیمَة ُحرٍّ( في األمثال مثل -1



  2003اْلُلَمُع اْلَبھیَّة  في قواعد اللغة العربیة          محمد محمود عوض اهللا            الطبعة الثانیة 
=============================================================== 

 286

 .أي جئت أھال ونزلت سھال) أھال وسھال(دع امرءا ونفسھ، 
التقدیر إن رأیت زیدا رأیتھ وسیأتي ) إْن زیدا رأیَتُھ فَأْكِرْمُھ( في االشتغال مثل -2

 .شتغالتوضیحھ في موضوع اال
 .أي الزم الصدق) الصدَق الصدَق( في اإلغراء مثل -3
 .أي احذر الكذب) الكذَب الكذَب( في التحذیر مثل -4
 .أي أخص العرب) نحن العرَب نحبُّ الوفاَء( في االختصاص مثل -5
 .أعني رب العالمین) الحمُد ِهللا رَب العالمین( في النعت المقطوع للنصب مثل -6
 

 تطبیق
)1( 

 :رج المفعول بھ مما یأتي وبین عامل نصبھ وعالمة إعرابھاستخ
  ) وھو الذي یقبل التوبة عن عباده( -1
 ) وأنزلنا الحدید فیھ بأس شدید (-2
   ) كذلك وأورثناھا قوما آخرین (-3
 . اشترى ھاشم قطعتي أرض قریبتین-4
   ) ولقد آتینا موسى الكتاب (-5
 )باطلیأھل الكتاب لم تلبسون الحق بال(-6
 ) وآت ذا القربى حقھ والمسكین وابن السبیل (-7
 ) تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقیا (-8
 ) یأیھا الذین آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي (-9

 ) إن یثقفوكم یكونوا لكم أعداء ویبسطوا إلیكم أیدیھم وألسنتھم بالسوء (-10
لم ومن أراد اآلخرة فعلیھ بالعلم ومن أرادھما معا فعلیھ  من أراد الدنیا فعلیھ بالع-11

 .بالعلم
 . اللھم إنا نسألك الھدى والتقى، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك-12
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)2( 
 :بین عامل النصب للمفعول بھ فیما یأتي وبین إعراب المفعول بھ

 . كل الناس یغدو فبائع نفسھ أو معتقھا أو موبقھا-1
 .ر شتم الرجل والدیھ من الكبائ-2
 ) وال تنكحوا المشركین حتى یؤمنوا……… وال تنكحوا المشركات حتى یؤمن  (-3
 ) ونقلبھم ذات الیمین وذات الشمال وكلبھم باسط ذراعیھ بالوصید (-4
 . لیس المسلم لعانا إخوانھ المسلمین-5
 . ساعد الفقیَر رجٌل طیٌب القلَب لطیٌف العشرَة حسٌن المعاملَة-6

)3( 
في كل من الجمل التالیة مفعول بھ مقدم على الفاعل أو على الفعل بین ما ھو جائز وما 

 :ھو واجب من التقدم
 ) أھؤالء إیاكم كانوا یعبدون؟ (-2 ) وما یفعلوا من خیر فلن یكفروه (-1
 ) أیا ما تدعو فلھ األسماء الحسنى (-4 ) إني قد جاءني من العلم ما لم یأتك (-3
 . رفع الرایة القائد-6   .یارة سائقھا أوقف الس-5
 . فأما الكاذب فال تعتمد علیھ-8  ) وكال فضلنا على العالمین (-7
  كم أموال جمع المرابي ولم یستفد -10 . نصح التالمیذ المعلم بالجد والمواظبة-9

 .      منھا
)4( 

 :أكمل الجمل اآلتیة بمفعول مناسب
 .بینھماالساعي في الخیر وأصلح ………  جمع -1
  .لیستدفئ بھا………  أوقد المسافر -2
 .مسئول كبیر من وزارة التعلیم………  زار -3
  .وحزنت علیھ………  أضاعت البنت -4
 .……… إن الحسنات یذھبن -5
 .وأرضاھما أدخاله الجنة………  من أطاع -6
  .حتى ال تندم بعد ذلك………  ال تفعل -7
 .على حب الخیر……… و………  ربوا -8
    . فإنھ سندك……… احفظ -9

 .ألصحابھا………  أعط -10
)5( 

 :قدر المفعول بھ المحذوف أو الفعل المحذوف فیما یأتي
 ).فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنیسره للیسرى (-1
  أحشفا وسوء كیلة؟-2
 . النجاة یا قوم فاإلعصار شدید والریح عاتیة-3
 .األخالق الحسَد الحسَد فإنھ ال یورث إال الشقاق وسوء -4
 . اقتد بالرجل الصالح المتقي هللا-5

)6( 
 :مثل لما یأتي في جمل من عندك
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 . مفعول بھ اسم موصول-2.   مفعول بھ مصدر مؤول من أن واسمھا وخبرھا-1
 . مفعول بھ مقدم على فاعلھ-4      . مفعول بھ جمع مذكر سالم-3
 .م مفعول بھ جمع مؤنث سال-6       . مفعول بھ اسم إشارة-5
 . مفعول بھ عاملھ اسم فاعل-8      . مفعول بھ ضمیر منفصل-7
 . مفعول بھ مقدم على فاعلھ-10       . مفعول بھ ثالث-9

)7( 
 :أعرب ما یأتي

 ) ورفع بعضھم درجات وآتینا عیسى بن مریم البینات وأیدناه بروح القدس (-1
 وكل عند صاحبھ مكین   كالنا مظھر للناس بغضا-2
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 :مفعول المطلقال: ثانیا
المفعول المطلق ھو مصدر فضلة تسلط علیھ عامل من :  تعریف المفعول المطلق-1

 ).فھمُت الدرَس َفْھما(مثل . لفظھ أو من معناه
 .وبعض النحاة یعرفھ بأنھ المصدر المنتصب توكیدا لعاملھ أو بیانا لنوعھ أو عدده

 .عریف األول أدقوالت. وبعضھم یعرفھ بأنھ مصدر منصوب موافق للفظ فعلھ
والمفعول المطلق مصدر ألنھ یدل على الحدث مجردا من الزمان، وذلك ألن الفعل یدل 
على الحدث والزمان فقام مثال یدل على قیام في زمن ماض، ویقوم یدل على قیام في 

وقیام وھو المصدر یدل على . الحال أو االستقبال، وقم یدل على قیام في االستقبال
 .یام غیر مرتبط بزمنالحدث وھو الق

وھو فضلة ألنھ یأتي بعد استكمال ركني الجملة، فإذا لم یكن كذلك لم یكن مفعوال مطلقا 
 فكالم الثانیة لیست مفعوال مطلقا ألنھا لیست فضلة إذ ) كالُمك كالٌم حسٌن(مثل 

عل للفعل فجده فا) َجدَّ ِجدُُّه(ومثل . ھي خبر المبتدأ، ولو أنھا تبین نوع الكالم وأنھ حسن
فللمبالغة في وصف زید ) َجدَّ زیٌد ِجدا(وأصل ھذا المثال . جد ولیس مفعوال مطلقا

ثم ) َجدَّ ِجدُّ زیٍد(بالجد تحول إسناد الفعل إلى الجد من قبیل اإلسناد المجازي فصار 
 .استغني عن زید بضمیره الھاء فصار جد جده

 وقد یكون من ) َم اُهللا موسى تكلیماَكلَّ(وعامل المفعول المطلق قد یكون من لفظھ مثل 
 ).َرَجَع العدوُّ الَقْھَقَرى(ومثل ) قعدُت ُجلوسا(معناه مثل 

وقد سمي المفعول المطلق مطلقا لصدق المفعول علیھ غیر مقید بحرف كغیره من 
 المفعوالت التي ھي المفعول بھ، والمفعول ألجلھ أو لھ، والمفعول معھ، والمفعول فیھ

 

 حكم المفعول المطلق النصب ویعرب مفعوال مطلقا ویذكر :عول المطلق حكم المف-2
 .إنھ منصوب على المصدریة: نوعھ كما سیأتي، وبعض المعربین یقولون في إعرابھ

 

 : المفعول المطلق أنواع ثالثة: أنواع المفعول المطلق-3
 سوى وھو ما یؤكد عاملھ وال یضیف شیئا إلى الجملة:  المفعول المطلق المؤكد-1

إنا (ومثل ) یأیھا الذین آمنوا َصلُّوا علیھ وَسلُِّموا تسلیما(تأكید مضمون العامل مثل 
وھذا النوع ال ) َأَكْلُت أكال، وَشِرْبُت ُشْربا، وَنَھْضُت ُنُھوضا(ومثل ) أنشأناھن إنشاًء

یثنى وال یجمع؛ ألنھ بمثابة تكریر الفعل والفعل ال یثنى وال یجمع، فكذلك ما وقع 
وقعھ، وألنھ اسم جنس دال على القلیل والكثیر فیصح أن یراد بھ االثنان والجمع دون م

 .حاجة إلى تثنیة أو جمع
وھو الذي یوصف بشيء یبین نوع الفعل أو یضاف :  المفعول المطلق المبین للنوع-2

أو ) ِسْرُت َسْیَر الصالحین(ومثل ) ِسْرُت َسْیرا َحَسنا(إلى شيء یوضحھ ویبینھ مثل 
 ).سار التََّبْخُتَر(و) َرَجَع الَقْھَقَرى(یكون موضوعا للداللة على ھیئة خاصة مثل 

 : المفعول المطلق الذي یبین نوع عاملھ یكون على واحد من ثالثة أحوال:ملحوظة
وھذا ال ) ِسْرُت َسْیرا َوِئیدا(، ومثل )ِاْعَمَل َعَمال صالحا(أن یكون موصوفا مثل : األول

. ة في أنھ مفعول مطلق مبین للنوع ویعرب كذلك عندما یرد في جملتھخالف بین النحا
سیرا مفعول مطلق منصوب . عمال مفعول مطلق مبین للنوع منصوب، صالحا صفة لھ

 .وھو مبین للنوع، وئیدا صفة لھ
ِجدَّ ِجدَّ الحریِص على (ومثل ) ِاْعَمْل َعَمَل الصالحین(أن یكون مضافا مثل : الثاني
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وھذا النوع اشتھر عند النحاة والمعربین أنھ مفعول مطلق مبین للنوع، ) ِةبلوِغ الغای
ولكن المحققین منھم یرون أنھ نائب مفعول مطلق ولیس مفعوال مطلقا؛ وذلك الستحالة 

فالحقیقة في المثالین . أن یفعل إنسان فعل غیره، وإنما یفعل فعال مماثال لفعل غیره
ِجدَّ ِجدا مماِثال ِلِجدِّ (و) َمْل َعَمال ُمشاِبھا ِلعمِل الصالحینِاْع(السابقین أن یكونا كما یلي 

وعندئذ یكون قولك عمال مشابھا ھو المفعول المطلق المبین للنوع، وكذلك ). الحریِص
جدا مماثال، فإذا حذف ھذا المفعول المطلق وقیل اعمل عمل الصالحین، وجد جد 

 عن المفعول المطلق المحذوف وكذلك الحریص فعمل الصالحین في ھذه الحالة نائب
 .جد الحریص  نائب مفعول مطلق

وھذا ) َجَدْدُت الِجدَّ(و) اجتھدُت االجتھاَد(أن یكون مقترنا بأل العھدیة مثل : الثالث
فإن كان المعھود بین . یحتمل أن یكون مفعوال مطلقا، وأن یكون نائب مفعول مطلق

سھ، وأنھ أدخل علیھ أل الستحضار صورتھ، المتكلم والمخاطب ھو اجتھاد المتكلم نف
 وإن كان المعھود فعل شخص آخر فإنھ یكون . فھو مفعول مطلق ألنھ فعل المتكلم
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اجتھدُت اجِتھادا مثَل ذلك االجتھاِد الذي َتْعَلُم (نائب مفعول مطلق، وكأن المتكلم یقول 
 ).أن فالنا قد اْجَتَھَده

أو على مرات ) اسم مرة( الذي یدل على المرة  المفعول المطلق المبین للعدد وھو-3
وُحِمَلِت األرُض والجباُل َفُدكَّتا (صدور الفعل ویكون مصدرا مثنى أو مجموعا مثل 

َخَطْوُت َخْطَوًة، (و) َسَجْدُت َسَجداٍت(ومثل ) َرَكْعُت َرْكعتین(ومثل ) َدكًَّة واِحدًة
 ).وَخْطَوَتْیِن، وُخُطواٍت

 

ینصب المفعول المطلق الفعل وھو العامل األصلي : ول المطلق عامل النصب للمفع-4
في نصبھ أو ما یعمل عملھ وھو المصدر، والوصف المشتق الذي ھو اسم الفاعل أو 

 :صیغة المبالغة او اسم المفعول وتوضیح ذلك وأمثلتھ فیما یأتي
) یمانا راسخاُیْؤِمُن المؤمنون بربِّھم إ( الفعل یعمل النصب في المفعول المطلق مثل -1

 .فإیمانا مفعول مطلق مبین للنوع منصوب، وعامل النصب فیھ الفعل یؤمن
 : ویشترط في الفعل الذي ینصب المفعول المطلق ثالثة شروط

 أن یكون متصرفا فالفعل الجامد مثل عسى ولیس ومثل فعل التعجب ومثل نعم :األول
 .وبئس ال تنصب المفعول المطلق

 .فالفعل الناقص مثل كان وأخواتھا ال ینصب المفعول المطلق أن یكون تاما :الثاني
  أال یكون ملغى من العمل، فإن كان ملغى مثل ظن وأخواتھا إذا توسطت بین :الثالث

 .المفعولین أو تأخرت عنھما فال ینصب المفعول المطلق
توكال ) ارینالتوكَُّل على اِهللا َتَوكُّال حقیقیا یقوُد إلى الفوِز في الد( المصدر مثل -2

مفعول مطلق مبین للنوع ألنھ وصف بأنھ حقیقي، منصوب، وعامل نصبھ المصدر 
 .الذي ھو التوكل

إخالصا ) كن ُمخِلصا في عمِلَك إخالصا ُیساِعُد على بناِء وطِنك( اسم الفاعل مثل -3
 .مفعول مطلق منصوب، وعامل نصبھ اسم الفاعل مخلصا

الظلُم فتَّاٌك بأھِلِھ َفْتكا (ومثل ) اٌء إعطاًء جزیالھشاٌم ِمْعط( صیغة المبالغة مثل -4
وفتكا . إعطاء مفعول مطلق منصوب، وعامل نصبھ صیغة المبالغة معطاء) شدیدا

 .مفعول مطلق منصوب، وعامل نصبھ صیغة المبالغة فتاك
5 
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محبوٌب ُحبا ذو الُخُلِق الحسِن (ومثل ) الُمِجدُّ ُمكَرٌم إكراما َیستِحقُّھ( اسم المفعول مثل -
إكراما مفعول مطلق منصوب وعامل نصبھ اسم المفعول مكَرم، وحبا مفعول ) صادقا

 .مطلق وعامل نصبھ اسم المفعول محبوب
 :ملحوظتان

الوصف الذي ینصب المفعول المطلق ھو اسم الفاعل وصیغة المبالغة واسم : األولى
 .المفعول

 ینصب المفعول المطلق وما ورد في أما اسم التفضیل فال خالف بین النحاة في أنھ ال
الشعر من مجيء اسم منصوب بعد اسم التفضیل فلیس المفعول المطلق فیھ منصوبا 

 :باسم التفضیل، بل بفعل محذوف مثل
 )ُلْؤما وَأْبَیُضُھْم ِسْرباَل َطبَّاِخ  أمَّا الملوُك فأنَت الیوَم َأألُمُھْم (

 باسم التفضیل أألمھم ولكن بفعل محذوف فكلمة لؤما مفعول مطلق لكنھا لیست منصوبة
 .یدل علیھ اسم التفضیل وھو تلؤم والتقدیر فأنت الیوم أألمھم تلؤم لؤما

وأما الصفة المشبھة فمعظم النحاة یرون أنھا ال تنصب المفعول المطلق مثل اسم 
 :التفضیل، ورأى بعضھم أنھا تنصبھ مستدال بقول النابغة

 )َطَرَب الواِلِھ أو كالُمْخَتِبل  موَأراِني َطِربا في إثِرِھ(
فكلمة َطَرَب الوالھ مفعول مطلق وناصبھ على ھذا الرأي الصفة المشبھة َطِربا، ولكن 
الجمھور یقولون إن الصفة المشبھة دلت على الفعل وھو أطرب والتقدیر أراني َطِربا 

 .في إثرھم َأْطَرُب َطَرَب الوالھ
فعول المطلق ال بد أن یكون متصرفا أي یتغیر أن الوصف الذي ینصب الم: الثانیة

 .وضعھ ویتأثر بالعوامل بحسب موقعھ اإلعرابي
 

 ینوب عن المفعول المطلق في النصب على : ما ینوب عن المفعول المطلق-5
المفعولیة المطلقة ما یدل علیھ وھي كلمات لیست مصادر لألفعال السابقة لھا وھي 

 :كثیرة من أھمھا ما یلي
صدر وھو یختلف عن المصدر في أنھ ال یجرى في االشتقاق على فعلھ؛ اسم الم

اسم مصدر للفعل اغتسل الذي ) ُغسل(فحروفھ تنقص عن حروف الفعل غالبا مثل 
اْنتَصَر (و) اْفَتَرَق ُفْرَقًة(و) َتَوضََّأ ُوُضوءا(و) ِاْسَتَمَع َسَماعا(مصدره اغتسال ومثل 

سماعا،  ووضوءا،  وفرقة،  ونصرا أسماء  :  ماتفكل من ھذه الكل) َنْصرا ُمَؤزَّرا
 مصادر وكل منھا یعرب نائب مفعول مطلق ألنھا لیست موافقة للفعل في لفظھ مثل

 .كالما نائب مفعول مطلق منصوب، وفعلھ كلمني) َكلََّمِني خالٌد كالما مفیدا (
جذال كل منھما نائب فجلوسا و) َفِرْحُت َجَذال(و) َقَعْدُت ُجُلوسا( مرادف المصدر مثل -2

مفعول مطلق ألنھ لیس مصدر الفعل السابق لھ، بل ھو مرادفھ، ویقال أیضا في مثل 
 .ھذه الحالة إن المصدر المنصوب بعد الفعل ھو من معناه ال من لفظھ

 مالقي المصدر في االشتقاق أي المجتمع معھ في االشتقاق أي في أصول مادة -3
فكل من نباتا ) وَتَبتَّْل إلیھ َتْبتیال(ومثل ) ُكْم ِمَن األرِض نباتاواُهللا َأْنَبَت(االشتقاق مثل 

وتبتیال نائب مفعول مطلق،  ولیس ھذا النوع من قبیل اسم المصدر بل فقط لوحظ فیھ 
 .المالقاة في االشتقاق واعتبر قسما خاصا في النیابة عن المفعول المطلق

 :ملحوظتان
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لھ ال ینوب عنھ عند حذفھ إال اسم المصدر أو المفعول المطلق المؤكد لفع: األولى
المصدر المرادف لھ، أما المفعول المطلق المبین للنوع أو للعدد فینوب عنھ اسم 

 .المصدر، والمصدر المرادف، وما سیأتي مما یصلح للنیابة عن المفعول المطلق
فلھ ثالثة ) َذالَفِرْحُت َج(إذا انتصب بعد الفعل مصدر من معناه ال من لفظھ مثل : الثانیة

 :أوجھ من اإلعراب
 أن یعرب مفعوال مطلقا وللنحاة رأیان في العامل الذي نصبھ فمنھم من یرى أن :األول

ومنھم من یرى أن العامل فیھ فعل . الذي نصبھ ھو الفعل المذكور في الجملة فرحت
 وَجِذْلُت َفِرْحُت(محذوف من لفظھ والفعل المذكور یدل علیھ والتقدیر على ھذا الرأي 

 .وھذا رأي سیبویھ وجمھور النحویین) َجَذال
 . أن یعرب مفعوال ألجلھ أي فرحت ألجل الجذل:الثاني
 . أن یعرب حاال ویؤول بمشتق أي فرحت حال كوني جذالن:الثالث

 ما یدل على كلیتھ كلفظ كل وجمیع وعامة وتضاف أي كلمة من ھذه الكلمات إلى -4
كل نائب ) فال َتِمیلوا كَل المیِل(النیابة كلمة كل مثل المصدر، وأكثرھا ورودا في 

: ومنھ قول الشاعر. مفعول مطلق منصوب بالفتحة، المیل مضاف إلیھ مجرور بالكسرة
 )َیُظناِن كَل الظَّنِّ أن ال َتالِقیا  وقد یجمُع اُهللا الشتیَتْیِن بعدما (
ا في النیابة كلمة  ما یدل على بعضیتھ كلفظ بعض ونصف وشطر، وأكثرھا ورود-5

ولو َتَقوََّل : (بعض وتضاف أي كلمة من ھذه الكلمات إلى المصدر حین تنوب عنھ مثل
بعَض نائب مفعول مطلق منصوب بالفتحة، األقاویل مضاف إلیھ ) علینا بعَض األقاویِل

 ).ِاْعَمْل ِبِجدٍّ ثم َروِّْح عن نفِسَك بعَض الترویح(ومثل . مجرور بالكسرة
مات (على ھیئتھ وھو ما یكون فیھ المصدر اسم ھیئة على وزن فعلة مثل  ما یدل -6

میتة نائب مفعول مطلق منصوب بالفتحة، سوء مضاف إلیھ مجرور ) الكافُر میتَة سوء
 .بالكسرة

 ما یدل على وصفھ بكلمة مثل أحسن وأعظم وأجمل وأسوأ وأقبح وأتم وأحق مثل -7
فكلمة أحسن نائب مفعول مطلق )  أحسَن ُمعاَملٍةعاَمْلُتُھ(و) ِسْرُت أحسَن السَّْیِر(

 .منصوب، والمصدر مضاف إلیھ مجرور
 الضمیر العائد على المصدر، وھو ضمیر متصل یعود على مصدر سابق أو على -8

 ومن یكفْر بعُد منكم فإني ُأعذُِّبُھ عذابا ال ُأعذُِّبُھ أحدا من (مصدر یفھم من السیاق مثل 
ولى فعل مضارع فاعلھ ضمیر مستتر تقدیره أنا، الھاء مفعول بھ أعذبھ األ) العالمین

مبني على الضم في محل نصب، عذابا نائب مفعول مطلق منصوب، أعذبھ الثانیة 
أعذب فعل مضارع فاعلھ ضمیر مستتر تقدیره أنا، الھاء نائب مفعول مطلق ضمیر 

 التعذیب متصل مبني على الضم في محل نصب، والتقدیر ال أعذب تعذیبا مثل
أحب من )  ُأِحبُّ زیدا ُحبا عظیما ال ُأِحُبُھ أحدا غیَره(المذكور، أحدا مفعول بھ، ومثل 

أحبھ فعل مضارع، الھاء ضمیر متصل مبني على الضم في محل نصب نائب مفعول 
فالنا مفعول أول مقدم ألظن، الفاعل ضمیر مستتر ) فالنا أُظنُُّھ حاضرا(مطلق، ومثل 
ھاء نائب مفعول مطلق یفھم من مصدر الفعل أظن والتقدیر أظنھ ظنا، تقدیره أنا، ال

 .أو أظنھ الظن حاضرا. حاضرا مفعول ثان
 اسم اإلشارة المشار بھ إلى المصدر، ویأتي المصدر بعد اسم اإلشارة صفة لھ مثل -9
 في ذلك أو تلك) ضربُتُھ ذلك الضرَب) (قرأُت تلك القراءَة) (َأْكَرْمُتُھ ذلك اإلكراَم(
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األمثلة السابقة نائب مفعول مطلق مبني على السكون، أو على الكسر في محل نصب، 
 اإلكرام صفة لھ، كذلك القراءة والضرب، ویجوز أحیانا حذف المصدر الذي 
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والتقدیر ). ضربُت ذلك(فتقول ) ُضِرب اللصُّ(یوصف بھ اسم اإلشارة كما إذا قیل 
 .ضربت مثل ذلك الضرب الذي ُضِربھ اللص

) َدقَِّت الساعُة ثالَث دقاٍت( عدد المصدر أي اسم العدد المضاف إلى المصدر مثل -10
ثالث في المثال األول نائب مفعول ). فاجِلُدوھم ثمانین َجْلَدًة(أو الممیز بالمصدر مثل 

ثمانین نائب مفعول مطلق منصوب بالیاء . مطلق منصوب، دقات مضاف إلیھ مجرور
قرأ القارُئ َسْبَع (ومثل . ر السالم، جلدة تمییز منصوب بالفتحةألنھ ملحق بجمع المذك

 ).ناظرُتُھ عشرین مناَظَرًة(ومثل ) قابلُتُھ خمسیَن مقابلًة(ومثل ) قراءاٍت
سوطا ) َضَربوا المذنَب َسْوطا أو َسْوطین( آلة المصدر أي آلة فعل المصدر مثل -11

عول مطلق منصوب بالیاء، ومثل نائب مفعول مطلق منصوب بالفتحة، سوطین نائب مف
 .سھما نائب مفعول مطلق منصوب بالفتحة) َرَمْیُت الطائَر َسھما(

أي نائب مفعول مطلق ) ربحُت أيَّ ِربٍح( أي التي تفید معنى الوصفیة مثل -12
 ) أيَّ َسْیٍر ِسرَت؟(منصوب بالفتحة، ربح مضاف إلیھ مجرور، وأي االستفھامیة مثل 

 .و نائب مفعول مطلق منصوب بالفتحة، سیر مضاف إلیھأي اسم استفھام وھ
أي أيَّ ضرب تضربھ؟، وما الشرطیة مثل ) ما تضرُب زیدا؟( ما االستفھامیة مثل -13

أي أيَّ جلوس شئتھ فاجلس، فما في المثالین مبني على السكون في ) ما شئَت فاجِلْس(
 .محل نصب نائب مفعول مطلق

) ألم تغتِمْض عیناك لیلَة َأْرَمِد(مان المصدر مثل  ظرف الزمان الذي یدل على ز-14
لیلة نائب مفعول مطلق منصوب، أرمد مضاف . األرمد ھو الذي أصاب عینھ الرمد

 .وقیل إن نیابة الزمان عن المصدر قلیل. إلیھ مجرور، والتقدیر اغتماض لیلة أرمد
 

المفعول المطلق  یحذف عامل المفعول المطلق ویبقى : حذف عامل المفعول المطلق-6
 :منصوبا ویقال إنھ منصوب بفعل محذوف وذلك على التفصیل اآلتي

 المفعول المطلق المؤكد ال یحذف عاملھ ال جوازا وال وجوبا؛  وذلك ألن المفعول -1
المطلق المؤكد إنما ھو للتأكید والتقویة لعاملھ، وحذف العامل ینافي ذلك؛ حیث إن 

 .لك لم یجز حذفھالمحذوف ال یقوى وال یؤكد، ولذ
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 : المفعول المطلق المبین للنوع أو للعدد یحذف عاملھ جوازا أو وجوبا بحسب ما یلي-2
 یحذف العامل جوازا إذا دلت علیھ قرینة ولم یكن ھناك ما یوجب حذفھ، وذلك في -1

أي سرت سیر زید ) َسْیَر زیٍد(فیجاب ) أيَّ َسْیٍر سرَت؟(مثل جواب المستفھم إذا قال 
ما ضربُت (أو جواب المتحدث نفیا مثل .  الفعل الناصب لسیر محذوف جوازافسرت
) كم ضربَت زیدا؟(ومثل . أي ضربتھ ضربا مؤلما) َبَلى َضْربا ُمؤِلما(فیجیب ) زیدا

 ُقُدوما : (ومثل ما یقال للقادم من سفر. أي ضربتھ ضربتین) ضربتین(فیجیب 
أي تحج حجا ) َحجا َمْبُرورا(ید الحج أي قدمت قدوما مباركا، أو لمن یر) ُمباَركا

والحذف في . أي حججت حجا مبرورا) َحجا َمْبُرورا(مبرورا، أو لمن قدم من الحج 
 .كل ھذه األمثلة لداللة القرینة على الفعل المحذوف

 : یحذف العامل وجوبا في مواضع منھا-2
بدل والمبدل منھ، وھو على  إذا كان المصدر نائبا عن فعلھ، وذلك ألنھ ال یجمع بین ال-أ

 :نوعین
  ما یقع في الطلب أي األمر أو النھي أو الدعاء أو االستفھام التوبیخي:النوع األول

ضرب مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا تقدیره ) َفَضْرَب الرِّقاِب: ( مثال األمر-
 :ومثل. فاضربوا الرقاب

 ) ُزَریُق الماَل َنْدَل الثَّعاِلِبَفَنْدًال  على حیَن َأْلَھى الناَس ُجلُّ أموِرھم(
الندل الخطف وزریق اسم رجل یحثھ صاحبھ على خطف المال كما تخطف الثعالب 

ندال مفعول مطلق لفعل محذوف تقدیره اندل یا . فرائسھا والناس مشغولون بأمورھم
 .زریُق الماَل

 واجبا إال ومن النحاة من قال إن ھذا الحذف عندما ینوب المصدر عن فعلھ ال یكون
 بالتكرار مثل 

 )فما َنْیُل الخلوِد بُمستطاِع  َفَصْبًرا في مجاِل الموِت َصْبَرا(
 .یخاطب الشاعر نفسھ ویقول لھا صبرا أي اصبري صبرا

فقعودا مفعول مطلق لفعل . أي قم قیاما وال تقعد قعودا) ِقیاما ال ُقُعودا: ( مثال النھي-
 .محذوف وجوبا

ًیا لَك، وَرْعًیا لَك، وَتْعًسا لھ، وُبؤًسا لھ، وَوْیَحَك، وَوْیَلَك، وُبْعَدَك، َسْق:  مثال الدعاء-
 :وُسْحَقَك، فكل ھذه المصادر أفعالھا محذوفة وجوبا ومنھا قول الشاعر

 )بلَھ األُكفِّ كأنھا لم ُتْخَلِق  َتَذُر الجماِجَم ضاِحًیا ھاماُتھا(
ل وإن لم یصح النطق بھ، أو بفعل أي ترك األكف، وبلھ إما منصوب بفعلھ المھم

مرادف لفعلھ المھمل وھو اترك عند الجمھور أي اترك ذكر األكف بلھ أي تركا ومثلھا 
ویحھ وویلھ فكل منھا منصوب بفعلھ المھمل أو بفعل من معناه فویح بمعنى رحمھ 

ثم رحمة، وویل بمعنى أحزنھ أو أھلكھ حزنا أو إھالكا وھي تقال عند الشتم والتوبیخ، 
 .كثر استعمال ویح وویل حتى صارت كالتعجب یقولھا اإلنسان لمن یحب ویبغض

توانیا مفعول مطلق لفعل محذوف ) َأَتواِنًیا وقد َجدَّ الِجدُّ؟: ( مثال االستفھام التوبیخي-
 )َأَتَصاِبًیا وقد َعالَك الَمشیُب؟(ومثل . وجوبا تقدیره أتتوانى

 :ملحوظتان
 .ویلك، وبعدك، وسحقك سمعت مضافة فھي واجبة النصب المصادر ویحك، و:األولى
 المصادر الطلبیة كلھا في أمثلة األنواع األربعة السابقة إذا كانت مضافة فھي :الثانیة
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وإذا كانت مفردة أو . منصوبة عند جمھور النحاة، ومنھم من قال إنھ ال یجب نصبھا
الخبر، والنصب على أنھا معرفة بأل فإنھ یجوز فیھا الرفع على أنھا مبتدأ محذوف 

ویٌل لھ أو الویُل لھ أو ) (سقٌى لھ أو السقُى لھ أو َسْقیا لھ(مفعول مطلق فیقال مثال 
 ).ویَلھ

ما یقع في الخبر وتدل علیھ قرینة وذلك عند تذكر النعمة، أو تذكر :  النوع الثاني
مغضوب الشدة، أو ظھور ُمعِجب، أو االمتثال، أو خطاب مرِضيٍّ عنھ، أو خطاب 

 .علیھ
أي أحمد حمدا وأشكر شكرا وال أكفر ) َحْمدا وُشكرا ال ُكفرا: ( مثال تذكر النعمة-

 ).كفرا
 .أي أصبر صبرا وال أجزع جزعا) َصْبرا ال َجَزًعا: ( مثال تذكر الشدة-
 .أي أعجب عجبا) َعَجًبا لھذا األمِر: ( مثال ظھور المعجب-
 . أسمع سمعا وأطیع طاعةأي) َسْمًعا وطاعًة: ( مثال االمتثال-
 .أي وأكرمك كرامة أو وتكرم كرامة) َأْفَعُل ذلك وَكراَمًة: ( مثال خطاب المرضي عنھ-
أي ال تكید كیدا وال تھم ھما ) ال أفعُل وال َكْیًدا وال َھما: ( مثال خطاب المغضوب علیھ-
 .أي وترغم رغما) ال فعلُت ذلك ورغًما(و

 :ملحوظتان
ة من یعتبر ھذا النوع من الخبر وھو تذكر النعمة أو الشدة أو العجب  من النحا:األولى

َحِمدُت َحْمًدا (أو االمتثال إنشاء غیر طلبي، وذلك نظرا للفظ العامل فإنھ یقدر خبرا مثل 
ومنھم من یعتبره خبرا لفظا ) وشكرُت ُشكًرا وَسِمعُت َسْمًعا وَصبرُت َصْبًرا الخ

 .ومعنى
وما شابھھا قد تجيء مفردة دون ذكر ما یمیزھا وحینئذ یجوز  ھذه المصادر :الثانیة

أو ) َشكرُت ُشكرا(و) شكرا(و) َحِمْدُت حمدا(و) حمدا(حذف فعلھا ویجوز ذكره مثل 
 ).َأْشُكُر ُشكًرا(

 :ویجب حذف فعلھا إن جاء بعدھا ما یمیزھا ویبین ما تعلقت بھ وذلك على ثالثة أوجھ
ِصْبَغَة (، )َوْعَد اِهللا(، )سنَة اِهللا(، )كتاَب اِهللا( إلیھ مثل  أن یبین فاعلھا بجعلھ مضافا-1
. ومعنى حنانیك تحنن علي مرة بعد مرة أو حنانا بعد حنان) َدَواَلْیَك(، )َحناَنْیَك(، )اِهللا

 .ومعنى دوالیك مداولة على األمر، أو تداوال بعد تداول
) َسْعَدْیَك(، )َلبَّْیَك(، )َمعاَذ اِهللا(، )ِهللاُسبحاَن ا( أن یبین مفعولھا بجعلھ مضافا إلیھ مثل -2

 .ومعنى لبیك ألبیك تلبیة بعد تلبیة، ومعنى سعدیك أسعدك إسعادا بعد إسعاد
 ).َعَجًبا منك(، )ُشكًرا لك(، )َحمًدا لك( أن یبین ما یمیزھا بحرف جر یتعلق بھ مثل -3
لعاقبة جملة تقدمت علیھ  إذا كان المصدر واقعا بعد إما التفصیلیة وكان تفصیال -ب

أي ) فإما َمنا بعُد وإما ِفداًء حتى تضَع الحرُب أوزاَرھا(سواء أكانت الجملة طلبیة مثل 
 :فإما تمنون منا وإما تفدون فداء، أو خبریة مثل

 )ُتْخَشى وإما ُبُلوَغ السُّْؤِل واَألَمِل  ألْجَھَدنَّ فإما ردَّ واقعٍة (
 . أبلغ بلوغ السؤلأي فإما أرد رد واقعة، وإما

 إذا كان العامل خبرا عن اسم ذات ویعبرون عنھ أیضا باسم عین وكان المصدر -ج
 .مكررا أو محصورا أو معطوفا علیھ أو كان المبتدأ مقترنا بھمزة استفھام

 .أي أنت تسیر سیرا سیرا) أنَت َسْیًرا َسْیًرا( مثال المكرر -
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 .ي ما أنت إال تسیر سیراأ) ما أنَت إال َسْیًرا( مثال المحصور -
 .أي إنما أنت تسیر سیرا) إنما أنَت َسْیًرا(
 .أي أنت تأكل أكال وتشرب شربا) أنَت َأْكًال وُشْرًبا( مثال المعطوف علیھ -
 .أي أأنت تسیُر َسْیًرا؟) أأنَت َسْیًرا؟( مثال المبتدأ المقترن بھمزة االستفھام -
 .دا لغیره إذا كان المصدر مؤكدا لنفسھ أو مؤك-د

أي أعترف ) لُھ عليَّ ألٌف ُعْرًفا(فالمؤكد لنفسھ ھو الواقع بعد جملة ال تحتمل غیره مثل 
ویسمى ھذا المصدر مؤكدا . اعترافا، فاعترافا مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا

 .لنفسھ ألنھ مؤكد للجملة التي قبلھ، وھي المصدر نفسھ في المعنى ألنھا ال تحتمل غیره
یره ھو الواقع بعد جملة تحتملھ وتحتمل غیره، وتصیر بذكر المصدر نصا والمؤكد لغ

 . فحقا مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا تقدیره أحقھ حقا) أنَت ابِني َحقا(فیھ مثل 
 ویسمى مؤكدا لغیره الن الجملة التي قبلھ تصلح لھ ولغیره فمعنى أنت ابني یمكن أن

 أنت عندي في الحنو بمنزلة ابني فعندما  یقال  یكون حقیقیا، وأن یكون مجازیا بمعنى
وكان المصدر ھو الذي أكدھا . حقا تصبح الجملة نصا في أن المراد البنوة الحقیقیة

ھذا (، و )ھو مستقیٌم َحقا(، و )ھذا صحیٌح َقْطًعا(ومثلھ . وبذلك یسمى مؤكدا لغیره
 ).فاًقاھذا مستخدٌم ات(، و )ھذا وارٌد َنصا(، و )جائٌز َشْرًعا

 إذا كان المصدر مقصودا بھ التشبیھ بعد جملة تشتمل على فاعل المصدر في -ھـ
فكل من صوت ) لھ بكاٌء بكاَء الثَّْكَلى(ومثل ) لزیٍد صوُت صوَت حماٍر(المعنى مثل 

حمار، وبكاء الثكلى مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا تقدیر األولى یصوت صوت 
فإذا لم یكن قبل المصدر جملة بل كان مفردا .  الثكلىحمار وتقدیر الثانیة یبكي بكاء

مثل صوتھ صوُت حمار وجب الرفع وكان مبتدأ وخبرا، وكذلك إذا كان قبل المصدر 
جملة ولكنھا لیست مشتملة على فاعل الفعل في المعنى مثل ھذا بكاٌء بكاُء الثكلى وھذا 

 .صوٌت صوُت حمار وجب الرفع وكان مبتدأ وخبرا
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 تطبیق
)1( 

 :استخرج مما یأتي المفعول المطلق وبین نوعھ
 )إنا فتحنا لك فتحا مبینا (-1
 )كال سنكتب ما یقول ونمد لھ من العذاب مدا (-2
 )فیمیلون علیكم میلة واحدة (-4   )فأخذناھم أخذ عزیز مقتدر (-3
 )یأیھا الذین آمنوا اذكروا اهللا ذكرا كثیرا (-6       )وال تبذر تبذیرا (-5
 )ثم یعیدكم فیھا ویخرجكم إخراجا (-8)  إذا نفخ في الصور نفخة واحدةف (-7
  )ولیتبروا ما علوا تتبیرا (-9

 )إن اهللا وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم (-10
 )واهللا یرید أن یتوب علیكم ویرید الذین یتبعون الشھوات أن تمیلوا میال عظیما (-11
 )ورتل القرآن ترتیال (-12

)2( 
 :ل النصب في المفعول المطلق فیما یأتيبین عام

 )قال اذھب فإن جھنم جزاؤكم جزاء موفورا (-1
    )وكذبوا بآیاتنا كذابا (-2
 . المتبع ھواه مسرف على نفسھ إسرافا شدیدا-3
 وقوف شحیح ضاع في الترب خاتمھ  بلیت بلى األطالل إن لم أقف بھا-4
 الینوس في طبھج) میتة(موتة    یموت راعي الضأن في جھلھ -5
 . المصباح وھاج وھجا قویا-6
 . الرسول صلى اهللا علیھ وسلم معظم تعظیما ومكرم تكریما-7
 . في یوم الفتح كانت األصنام محطمة تحطیما-8
 . ال تطع من كان مناعا الخیر منعا-9

 )یأیھا الذین آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوال سدیدا (-10
 )زلوا زلزاال شدیداھنالك ابتلي المؤمنون وزل (-11
 . أكثر من الدراسة واالجتھاد ففي ذلك تقدمك تقدما ملموسا-12

)3( 
 :بین نائب المفعول المطلق فیما یأتي واذكر نوعھ

 ).وال تجعل یدك مغلولة إلى عنقك وال تبسطھا كل البسط فتقعد ملوما محسورا (-1
 . حفظ أخوك اآلیة أتم حفظ، وأداھا أحسن أداء-2
 . مریم قبوال حسنا وأنبتھا نباتا حسنا تقبل اهللا-3
 . قد تنجح بعض النجاح إذا اعتمدت على نفسك كل االعتماد-4
 . سوف أعلمك تعلیما لم أعلمھ أحدا غیرك-5
 . لكي تكون نافعا ألمتك ال بد أن تسعى في الخیر أي سعي-6
 . ألنك صدقت في معاملتك سوف أجزیك ذلك الجزاء الحسن-7
 .ب أن یقوموا وقوفا لمعلمیھم من عادة الطال-8
 . فسر المعلم العبارة ثالث تفسیرات-9

 . جلد الحاكم شارب الخمر أربعین جلدة-10
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 . عاقب الشرطي المذنب فضربھ عصوین-11
 . اعمل ما شئت فكما تدین تدان-12

)4( 
 : اذكر تقدیر العامل المحذوف للمفعول المطلق فیما یأتي

 ). إیاه وبالوالدین إحساناوقضى ربك أال تعبدوا إال (-1
 . مھال یا أخي فقد أتعبتني-3  . رحمة بالفقراء أیھا التجار-2
  ألؤما وأنت كریم األصل؟-5  . رفقا بالضعفاء أیھا األقویاء-4
 . أداء األمانة واجب شرعا-7  . تبا لھ من خادع ذي وجھین-6
 . العباس لھ صوت صوت األسد-8
 .نا وإما راحة نفس أخلص في عملك فإما جزاء حس-9

 )قال معاذ اهللا أن نأخذ إال من وجدنا متاعنا عنده (-10
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)5( 
 :أكمل الجمل اآلتیة بما یناسب من مفعول مطلق أو نائب مفعول مطلق

 ……… مشى الفارس -2 …… أیھا اآلباء واألمھات ربوا أوالدكم -1
…………  ملت إلى الشعر -4   .………… زارنا صدیقنا -3
  إن استقمت فقد ربحت -6   . المستقیم…………  انھج -5
 أحسن أخوك -8  .  ………… دقت الساعة -7

…………. 
 ……… أخلص في عملك -10   فإن الجزع ال یفید ………… -9

)6( 
 :مثل لما یأتي في جمل من عندك

 . مفعول مطلق مبین للنوع-2  . مفعول مطلق مؤكد-1
 .بعد إما مفعول مطلق حذف فعلھ -4 . مفعول مطلق مبین للعدد-3
 . نائب مفعول مطلق اسم مصدر-6 . نائب مفعول مطلق مرادف-5
 . مفعول مطلق حذف فعلھ في مجال الدعاء-8 . نائب مفعول مطلق ضمیر-7
 . مفعول مطلق حذف فعلھ في مجال االمتثال-9

 . نائب مفعول مطلق بلفظ أحسن-10
)7( 

 :أعرب ما یأتي
 )الیات ذكرا، إن إلھكم لواحدوالصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالت (-1
 تموت الخوافي تحتھا والقوادم   ضممت جناحیھم على القلب ضمة-2
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 :المفعول لھ: ثالثا
ھو مصدر معلل لحدث :  تعریف المفعول لھ، ویسمى المفعول ألجلھ، ومن أجلھ-1

مشارك لھ في الزمان والفاعل، فھو یفید علة حدوث الفعل ویشاركھ في زمنھ وفاعلھ، 
 ُینفقون أمواَلُھْم ابتغاَء (رف أیضا تعریفا مختصرا بأنھ ما فعل الفعل من أجلھ مثل وع

فابتغاء مفعول لھ منصوب وھو یفید علة اإلنفاق، وفاعل اإلنفاق وفاعل ) َمْرضاِة اِهللا
) حضرُت َرغبًة في الدراسِة(ومثلھ . االبتغاء واحد، وزمن اإلنفاق وزمن االبتغاء واحد

 ).المعاصَي خوًفا من اِهللاَأْجَتِنُب (و
 ویفھم من التعریف أن المفعول لھ ال بد أن تجتمع فیھ ثالثة شروط لیكون مفعوال لھ، 

 :ولكي ینصب وھي
 أن یكون مصدرا فإذا لم یكن مصدرا لم یكن مفعوال لھ ووجب جره بحرف جر -1

 ن الخلق وإن فإ) خلَق لكم ما في األرِض جمیعا(وھو الالم أو الباء أو من أو في مثل 
كان للمخاطبین فإن لفظ كم وھو الضمیر لیس مصدرا فلذلك جر بالالم وھو لیس 

 فإن السعي وإن كان ألعلى الدرجات إال أن ) َأْسَعى ألعَلى الدرجاِت(مفعوال لھ ومثل  
 .لفظ أعلى اسم تفضیل ولیس مصدرا فلذلك جر بالالم ولم یكن من قبیل المفعول لھ

المصدر أن یكون قلبیا أي من أفعال القلب؛ وذلك ألن الباعث  یشترط في :ملحوظة
فإذا لم یكن المصدر . على الفعل إنما یكون في القلب، ویكون الفعل من عمل الجوارح

فإن اإلمالق لیس من أفعال القلوب؛ ولذلك جاء ) وال َتْقُتلوا أوالَدكم من إمالق(قلبیا مثل 
وال َتْقُتلوا أوالَدكم َخْشَیَة (أما في قولھ تعالى . ھمجرورا بالالم ولیس من قبیل المفعول ل

جْئُتَك (ومثل . فإن الخشیة من فعل القلوب فلذلك نصبت على أنھا مفعول لھ) إمالق
فلیس من المفعول لھ كذلك ألن المصدر لیس ) قراءًة للعلم، وقتال للكافر، وضربا لزید

 .ف حرف الجرقلبیا، وھو منصوب على نزع الخافض أي مجرور بعد حذ
 أن یكون معلال أي مفیدا للتعلیل، فإذا لم یكن كذلك لم یكن من قبیل المفعول ألجلھ -2

ألن الشيء ال یعلل بنفسھ، وھو منصوب على نزع ) أحسنُت إلیك ِإنعاما علیك(مثل 
 .الخافض
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جئُتَك الیوَم ( أن یتحد مع فعلھ في الزمان والفاعل، فإذا فقد اتحاد الزمان مثل -3
جاء زیٌد إلكراِم (لم یكن من قبیل المفعول لھ، وإذا فقد اتحاد الفاعل مثل ) إلكراِم غدال

 .فلیس من قبیل المفعول لھ كذلك) عمٍرو
اختلف الفاعل في تركبوھا ) والخیَل والبغاَل والحمیَر ِلَتْرَكُبوھا وزینًة(وفي قولھ تعالى 

آلدمیون فجاءت مجرورة بالالم، ألن فاعل الخلق ھو اهللا تعالى، وفاعل الركوب ھم ا
أما كلمة زینة فقد اتحد فیھا الفاعل فإن فاعل الخلق والتزیین أي جعلھا زینة ھو اهللا 

 .تعالى فنصبت على أنھا مفعول ألجلھ
وھذا وھو اشتراط اتحاد الزمان والفاعل ھو رأي جمھور النحاة، وھناك من رأى عدم 

 .مفعول لھاشتراط ذلك واعتبر المثالین من قبیل ال
 :ملحوظتان

َقَعْدُت عن ( المفعول ألجلھ قد یتقدم وجوده على وجود مضمون عاملھ مثل :األولى
فإن وجود الجبن في النفس سابق على وجود القعود عن الحرب، وقد ) الحرِب ُجْبًنا

فإن ) ضربُت ابِني تأدیًبا(یكون تصور المفعول ألجلھ سابقا على الفعل العامل فیھ مثل 
یب یتصور أوال، ثم یبعث تصوره إلى الضرب، وھكذا في كل مصدر یدل على التأد

 .غرض من األغراض مع عامل یدل على ما اتخذ وسیلة لتحصیل ھذا الغرض
والعلماء الذین اشترطوا اتحاد العامل والمصدر في الزمن فسروا ھذا االتحاد بأنھ قد 

وقد یقع أول العامل في آخر ) ُجْبًناَھَرْبُت (یقع حدث العامل في أثناء زمن المصدر مثل 
، وقد یقع آخر العامل في أول زمن )َحَبْسُتَك َخوًفا من ِفرارك(زمن المصدر مثل 

وفي كل ھذه األمثلة وما یشابھھا فالمصدر مفعول ) جئُتك ِإصالًحا ِلحاِلك(المصدر مثل 
 .ألجلھ منصوب

العامل والمصدر واعتباره  بعض النحاة أجاز اختالف الزمان والفاعل بین :الثانیة
جئُتك أنَّ (مفعوال ألجلھ إذا كان المصدر منسبكا من أن المؤكدة واسمھا وخبرھا مثل 

جئُتك أْن (، أو من أن المصدریة الناصبة للمضارع وما بعدھا مثل )زیدا ُیكِرُمِني
، وزاد بعضھم المصدر المنسبك من كي المصدریة والفعل بعدھا مثل )ُیكِرَمِني زیٌد

 وأجازوا في إعراب المصدر في الحاالت الثالث أن یجر ) جئُتك كي ُیكِرُمِني زیُد(
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بالالم، أو أن یكون في محل نصب مفعوال ألجلھ والتقدیر على الجر إلكرام زید لي، 
 .والتقدیر على النصب إكراَم زید لي

 

 :ھ ثالثة أحوال المفعول لھ المستكمل لشروطھ الثالثة المتقدمة ل: حكم المفعول ألجلھ-2
 أن یكون مجردا عن األلف والالم واإلضافة فیجوز نصبھ أو جره بحرف الجر -1

، )ضربُت ابِني ِلتأدیٍب(ویجوز جره فیقال ) ضربُت ابِني تأدیًبا(واألكثر نصبھ مثل 
َودَّ كثیٌر من :  (ال یجوز جره ومما جاء بالنصب قولھ تعالى: ومن النحویین من یقول

فحسدا مفعول ) لو یُردُّونكم من بعِد إیماِنكم كفارا َحَسًدا من عنِد أنُفِسِھْمأھِل الكتاِب 
 :ومما جاء بالجر قول الشاعر. ألجلھ منصوب

 )وَمْن تكونوا ناِصریِھ َیْنَتِصْر  َمْن َأمَُّكْم ِلَرغبٍة فیُكم ُجِبر(
 .ضافةفرغبة مصدر یفید التعلیل وقد جاء مجرورا بالالم وھو مجرد من أل ومن اإل

ضربُت ( أن یكون محلى باأللف والالم فیجوز جره ویجوز نصبھ واألكثر جره مثل -2
 ویجوز نصبھ فیقال ضربت ابني التأدیَب ومما جاء منصوبا قول الشاعر ) ابِني للتأدیِب

 )ولو َتَوالْت ُزَمُر األعداِء  ال َأْقُعُد الُجبَن عن الَھْیجاِء(
 :الجبَن مفعول لھ منصوب ومثلھ

 )َشنُّوا اإلغارَة ُفرسانا وُركبانا َفَلْیَت لي ِبِھُم َقوما إذا َرِكُبوا (
 .اإلغارة مفعول ألجلھ منصوب أي تفرقوا وأتوا األعداء من كل الجھات ألجل اإلغارة

 أن یكون مضافا ویجوز فیھ النصب والجر على السواء وال یترجح أحدھما على -3
ومما جاء بالنصب قولھ ) ضربُت ابِني ِلتأدیِبھ(و) ضربُت ابِني تأدیَبُھ: (اآلخر فتقول

 :، وقول الشاعر)َیْجَعلون أصابَعُھْم في آذاِنھم من الصواعِق َحَذَر الموت(تعالى 
 )وُأْعِرُض عن َشْتِم اللئیِم َتَكرُّما وَأْغِفُر عوراَء الكریِم ادخاَره(

 ومما ورد بالجر حذر الموت مفعول ألجلھ منصوب، وادخاره مفعول ألجلھ منصوب،
 .خشیة اهللا مجرور بمن) وإنَّ منھا َلَما َیْھِبُط من خشیِة اهللا(قولھ تعالى 
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 :یعمل النصب في المفعول ألجلھ العوامل التالیة:  عامل النصب في المفعول لھ-3
ُیْخِلُص (و) َقَصْدُتُھ ابتغاَء معروِفھ(وھو العامل األصلي في نصبھ مثل :  الفعل-1

 ).عمِلِھ رغبًة في الثواِبالعامُل في 
 )البحُث في الكتِب طلَب الُحصوِل على المعرفِة ضروريٌّ للُمَتعلِم(مثل :  المصدر-2
 ).ھشاٌم مجتھٌد أمال في التفوِق(مثل :  اسم الفاعل-3
 ).خالٌد مقداٌم في الحرِب طلبا للشھادِة أو النصِر(مثل :  صیغة المبالغة-4
 ). محبوٌب إكراما ألبیھالولُد(مثل :  اسم المفعول-5
 ).َصِھ احتراًما للُمتحدِث(مثل :  اسم الفعل-6
 

 یجوز تقدم المفعول لھ على عاملھ سواء أكان منصوبا : تقدم المفعول لھ على عاملھ-4
 أم مجرورا مثل

 )وال َلِعبا ِمنِّي وذو الشیِب َیلعُب َطِرْبُت وما َشْوقا إلى الِبیِض َأطَرُب(
) َطَلًبا للعلِم ُیسافُر التالمیُذ(ومثل . وقد تقدم على عاملھ وھو أطربشوقا مفعول ألجلھ 

 ).للتخلِص من ضرِر التدخیِن یبتعُد الناُس عنھ(ومثل 
 

 تطبیق
)1( 

 :استخرج المفعول ألجلھ مما یأتي واذكر حالتھ اإلعرابیة
  )والذین ینفقون أموالھم رئاء الناس (-1
 .ضبھ شر الناس من ھابھ الناس اتقاء غ-2
فلما جاءھم نذیر ما زادھم إال نفورا، استكبارا في األرض ومكر السيء وال یحیق  (-3

 )المكر السيء إال بأھلھ
 )تتجافى جنوبھم عن المضاجع یدعون ربھم خوفا وطمعا (-4
 مخافة فقر فالذي فعل الفقر    ومن ینفق الساعات في جمع مالھ-5
 )یھ نارا وكان ذلك على اهللا یسیراومن یفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصل (-6
 )فأتبعھم فرعون وجنوده بغیا وعدوا (-7
 ) وال تجھروا لھ بالقول كجھر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم ال تشعرون (-8
 )فإن آنستم منھم رشدا فادفعوا إلیھم أموالھم وال تأكلوھا إسرافا وبدارا أن یكبروا (-9

 )كثیرا جزاء بما كانوا یكسبونفلیضحكوا قلیال ولیبكوا  (-10
)2( 

 :بین عامل نصب المفعول لھ فیما یأتي
 . العالم مكرم اعترافا بفضلھ-2     .یقتصد العاقل في إنفاقھ ادخارا لیوم الشدة

 . السفر في البالد طلبا للرزق مباح-4     . ھلم إلى مجلس العلم بحثا عن الفائدة-3
  .ألبصار البستاني منسق الحدیقة إمتاعا ل-5
 . التَِّقىُّ دؤوب على العبادة إیمانا بربھ-6

)3( 
 :أكمل ما یأتي بمفعول ألجلھ مناسب

 …… على المرء عدم إزعاج جیرانھ -2……… یتجھ الطالب إلى دراسة العلوم-1
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 .……… ینظف الناس بیوتھم -4 .……… یحرث الفالح األرض -3
 …… بإتقان المباني  یعنى المھندسون-6 .……… یقوم الموظفون بواجبھم -5

)4( 
 :مثل لما یأتي في جمل من عندك

 . مفعول ألجلھ مضاف-2    . مفعول ألجلھ محلى بأل-1
 . مفعول ألجلھ تقدم على عاملھ-4  . مفعول ألجلھ مجرد من أل واإلضافة-3
 . مفعول لھ عاملھ مصدر-6   . مفعول ألجلھ عاملھ اسم فاعل-5

)5( 
 :أعرب ما یأتي

ى الذین خرجوا من دیارھم وھم ألوف حذر الموت فقال لھم اهللا موتوا ثم  ألم تر إل-1
 )أحیاھم إن اهللا لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس ال یشكرون

 )ثم آتینا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصیال لكل شيء (-2
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 المفعول فیھ: رابعا
ل اسم زمان أو مكان سلط ھو ك:  تعریف المفعول فیھ، وھو یسمى أیضا الظرف-1

أي صمت في یوم الخمیس، ) صمُت یوَم الخمیِس(علیھ عامل على معنى في مثل 
 .أي جلست في المكان الذي أمامك) جلسُت أماَمك(و

 :ویالحظ في التعریف السابق عدة أمور
 أن المفعول فیھ ھو زمان أو مكان یحدث فیھ حدث وھو یحدد زمان الحدث أو :األول

ك سمي مفعوال فیھ، وقد سمي أیضا عند البصریین بالظرف،  ألن الظرف مكانھ ولذل
في اللغة ھو وعاء الشيء، وبما أن الزمان أو المكان وعاء یحتوي الحدث؛ فقد 

 .اصطلحوا على تسمیة كل منھما بالظرف، أي ظرف الزمان وظرف المكان
بعد استكمال الجملة  أن المفعول فیھ فضلة في الجملة، كسائر المفاعیل إذ ھو :الثاني

 .ركنیھا األساسیین
 أن معنى تسلط العامل على المفعول فیھ أن الفعل قد یكون واقعا فیھ فعال مثل :الثالث

وھذا بخالف ) ما صمُت یوَم الخمیِس(، وقد ال یكون واقعا مثل ) صمُت یوَم الخمیِس(
 المطلق على معنى سائر المفاعیل، فالمفعول بھ على معنى وقوع الفعل علیھ، والمفعول

أنھ ھو الفعل نفسھ، والمفعول لھ على معنى كونھ علة الفعل، والمفعول معھ على معنى 
 .مصاحبة ما بعد حرف المعیة فیھ لما قبلھ

 أن اسم الزمان أو المكان ال یسمى مفعوال فیھ أو ظرفا إال إذا كان منصوبا على :الرابع
أو كان منصوبا ال على ) ُجُمعِة یوٌم ُمباَرٌكیوُم ال(معنى في، فإذا لم یكن منصوبا مثل 

 فإنھ ال یسمى مفعوال فیھ أو )إنا نخاُف من ربِّنا یوما َعُبوسا َقْمَطِریرا(معنى في مثل 
ظرفا، ویعرب بحسب موقعھ في الجملة، فھو في الجملة األولى مبتدأ وخبر، وفي 

في یوم القیامة فقط حتى الثانیة مفعول بھ للفعل نخاف؛ ألن المؤمن ال ینتظر لیخاف 
 .تكون ظرفا، بل ھو یخاف یوم القیامة اآلن، ویعمل للنجاة من ھولھ؛ فھي مفعول بھ

 اسم الزمان أو المكان الذي یعتبر مفعوال فیھ أو ظرفا ھو الذي یضمن معنى :الخامس
صمُت في یوِم (في، وال یكون مع لفظھ كلمة في ، فإن كانت في مذكورة لفظا مثل 

فھو لیس من قبیل المفعول فیھ بل ھو جار ومجرور ) جلسُت في مكاِنك(أو ) الخمیِس
 .متعلق بالفعل كبقیة المجرورات

 

 المفعول فیھ حكمھ النصب إذا استوفى شروطھ التي سبقت في : حكم المفعول فیھ-2
 التعریف وكان مما یصلح للظرفیة بحسب ما سیأتي في أنواعھ، ویكون نصبھ بالفتحة 

فبكرة وتحتھا ) َتجِري تحَتھا األنھاُر(ومثل ) وَسبِّحوه ُبْكَرًة وَأِصیال(عربا مثل إذا كان م
وإذا (ویكون في محل نصب إذا كان مبنیا مثل . ظرفا زمان ومكان منصوبان بالفتحة

إذا ظرف للزمان المستقبل مبني على السكون في محل ) َسِمعوا اللَّْغَو َأعَرضوا عنھ
حیث ظرف مكان مبني على الضم في محل )  َذَھَب محمٌداذَھْب حیُث(نصب، ومثل 

 .نصب
 

 :  ینقسم الظرف إلى قسمین: تقسیم الظرف إلى زمان ومكان-3
یوم، وبكرة، وصباحا، : ( ظرف زمان وھو ما یدل على زمان وقوع الفعل مثل-1

 ) .وحینا، وساعة، وشھرا، ولحظة
أمام، وراء، فوق، تحت، : ( ظرف مكان وھو ما یدل على مكان وقوع الفعل مثل-2
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 ).لدى، عند، بین، خالل، یمین، شمال، مرمى، مجرى، مصیف
 

 :ینقسم ظرف الزمان إلى قسمین:  تقسیم ظرف الزمان إلى مبھم ومختص-4
حین، وزمان، ومدة، : ( ظرف زمان مبھم وھو ما یدل على زمن غیر مقدر مثل-1

 ) .ووقت
شھر رمضاَن، : (قدر مثل ظرف زمان مختص وھو ما یدل على زمن م-2

 ) .ویوم الُجُمعِة، وساعة الشروِق، ووقت الغروِب
 :ویكون الزمان مختصا بواحد مما یأتي

 . إذا كان معلوما یكون مختصا بالعلمیة أو بالتعریف بأل أو باإلضافة-أ
 ) صمُت رمضاَن، اْعَتَمْرُت َرَجَب(رمضان، ورجب :  مثال العلمیة-
 ) أجیُئَك الیوَم، ألقاَك اللیلَة(وم، واللیلة الی:  مثال المعرف بأل-
أزوُرَك یوَم الُجُمعِة، احتفلنا شھَر (یوم الجمعة، شھر ربیع األول :  مثال المضاف-

 ) ربیع
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 . إذا كان غیر معلوم وكان نكرة یكون مختصا بالوصف أو بالعدد-ب
 طویال، تحاَوْرنا وقًتا ِسْرُت َزَمًنا(زمنا طویال، وقتا مریحا :  مثال النكرة الموصوفة-

 ) ُمریحا
 ) ِسْرُت یوًما أو یومین أو ُأسبوًعا( مثال النكرة المعدودة یوما أو یومین -
 

 : ینقسم ظرف المكان إلى قسمین: تقسیم ظرف المكان إلى مبھم ومختص-5
 ظرف مكان مبھم وھو ما لیس لھ صورة أي ھیئة وشكل محسوس وال حدود -1

وطة من جوانبھ، أو ھو ما ال تعرف حقیقتھ إال بما یضاف محصورة أي نھایات مضب
إلیھ، أو ما افتقر إلى غیره في بیان صورة مسماه، مثل كلمة مكان فإنھا ال تعرف 

 :حقیقتھا إال بإضافتھا مثل مكان زید، وھو ثالثة أنواع
أمام ووراء وفوق وتحت ویمین وشمال ومنھا ذات الیمین ( ألفاظ الجھات الست وھي -أ
 ) .ذات الشمال وأعلى وأسفلو

ویلحق بأسماء الجھات ما یشابھھا في الشیاع أي شدة اإلبھام واالحتیاج إلى ما یبین 
عند، ولدى، وبین، وناحیة، وجانب، وجھة، ومكان، ووسط، وإزاء، (معناھا مثل 
 ) .وحذاء، وُتجاه

والغلوة ) ة، وَبِریدِمیل، وَفْرَسخ، وَغْلَو: ( ألفاظ المقادیر أي مقادیر المساحات مثل-ب
ھي رمیة السھم، أي ما یقدر أن یبلغھ السھم، وقد فسرھا المتقدمون بمائة باع والباع 
ھو مقدار ما بین أصابع الیدین إذا ما مدت الیدان محاذیتین للصدر، والمیل عشر 

 .غلوات، والبرید أربعة فراسخ، والفرسخ ثالثة أمیال
المقادیر من الظروف المبھمة ھو رأي جمھور ھذا الذي ذكر من أن ألفاظ : ملحوظة

ومن النحاة من ذھب . النحاة وذلك ألنھا وإن كانت معلومة المقدار فھي مجھولة الصفة
 .إلى أنھا لیست من الظروف المبھمة ألنھا معلومة المقدار

 ما صیغ من مصدر الفعل كمجِلس من جلس جلوسا ومرَمى من رمى رمیا ومجَرى -ج
منھم من قال ما صیغ من مادة الفعل، وھو على وزن مفٍعل أو مفَعل من جرى جریا، و

 .ویسمى في المشتقات باسم المكان كما سیأتي
واعتبار  ما صیغ من مصدر الفعل من ظرف المكان المبھم ھو رأي الجمھور وھناك 

جلسُت (إن كان المصدر غیر مضاف وال موصوف مثل : من ذھب إلى التفصیل فقال
) َجَلسُت َمْجِلَس زیٍد(و مبھم وإن كان مضافا أو موصوفا فھو مختص مثل فھ) َمْجِلًسا
 ) .جلسُت َمْجِلًسا قریًبا من َمْجِلِس زیٍد(ومثل 

الدار، البلد، ( ظرف مكان مختص وھو ما لھ صورة وحدود محصورة مثل -2
 ) .المسجد، القاعة، المحراب

 

ف سواء أكان للزمان أم  ینقسم الظر: تقسیم الظرف إلى متصرف وغیر متصرف-6
 :للمكان إلى متصرف وغیر متصرف

 الظرف المتصرف من ظروف الزمان أو المكان ھو ما یستعمل ظرفا وغیر ظرف -1
سرُت یوًما، (حیث تستعمل كل من الكلمتین ظرفا مثل ) مكان(وكلمة ) یوم(مثل كلمة 

فیوم في المثال )  الحِجیوُم َعَرَفَة یوُم(، وتستعمل غیر ظرف مثل ) وجلسُت مكاَن أحمَد
كلمة ) مكاُنك مكاٌن عاٍل(فیوم فاعل، ومثل ) جاء یوُم الجُمعِة(مبتدأ، ویوم خبر، ومثل 

المیُل أصغُر (مكانك فاعل ومثل ) ارتفَع مكاُنك(مكانك مبتدأ، وكلمة مكان خبر، ومثل 
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قضینا في ( و) مضى شھٌر على سفِر ُأسرِتك( و) ھذه لیلٌة ُمقِمَرٌة( و) من الفرسِخ
فكل كلمات الزمان ) . قضیُت ُثُلَث الیوِم على شاطِئ البحِر( و) الحدیقِة یوًما جمیال

وھذا ھو . والمكان في ھذه األمثلة تعرب بحسب موقعھا حیث خرجت عن الظرفیة
 .معنى تصرف الظرف

 : الظرف غیر المتصرف ھو المالزم للظرفیة وھو نوعان-2
 .ظرفیة وال یفارقھا أصال ما یالزم النصب على ال:األول
 . ما یلزم أحد أمرین النصب على الظرفیة أو الجر بمن:الثاني

وھما ظرفان للماضي ) َقطُّ وَعْوُض( مثال ما ال یستعمل إال ظرفا من أسماء الزمان -أ
 قط بمعنى الدھر مخصوص بالماضي أي فیما مضى من الزمان. والمستقبل

ق المستقبل وقد یستعمل للماضي أیضا  وھي بمعنى قطعا، وعوض ظرف الستغرا
وھما ال یستعمالن . بمعنى أبدا أو الدھر وسمي بھ ألنھ كلما مضى جزء عوضھ جزء

 ما رأیُت مثَلھ ( ، و) ھل سمعَت ذاك َقطُّ؟( و) ما رأیُتھ َقطُّ(إال بعد نفي أو شبھھ مثل 
ظرفا إذا أرید بھ سحر فھو ال یستعمل إال ) سحر(ومنھا ) . ال أفعُلُھ َعْوَض( و) َعْوُض

فإذا لم یرد بھ سحر یوم معین فإنھ یكون ) جئُتَك یوَم الُجُمعِة َسَحَر(یوم بعینھ مثل 
 ).إال آَل لوٍط نجیناھم بسحٍر(متصرفا مثل 

َبَلى وُرُسُلنا ( ومثال ما ال یستعمل إال ظرفا من أسماء المكان لدى، ووْسط مثل -ب
أللف المقصورة في لدى قلبت یاء مع الضمیر، ومثل ویالحظ أن ا) َلَدْیِھْم َیكُتبون

بإسكان السین، أما إذا كانت السین مفتوحة فتكون الكلمة ظرفا ) جلسُت َوْسَط القوِم(
 .متصرفا

  مثال ما یلزم النصب على الظرفیة أو الجر بمن من أسماء الزمان قبل وبعد مثل -ج
سَن ما ُأنِزَل إلیكم من ربِّكم من قبِل أن یأتَیُكُم واتَِّبُعوا أح) (إنھم كانوا قبَل ذلك ُمحِسنین(

والذین عملوا السیئاِت ثم تابوا من ) (فبأيِّ حدیٍث بعَدُه ُیؤمنون) (العذاُب ثم ال ُتنصرون
 ).بعد ذلك وأصَلُحوا إن ربَّك من بعِدھا لغفوٌر رحیم

، وفوق مثل  مثال ما یلزم النصب على الظرفیة أو الجر بمن من أسماء المكان عند-د
وإن ُتصِْبھم سیئٌة یقولوا ھذه من عنِدك قل كٌل من ) (وِعنَدھم قاِصراُت الطَّْرِف َأْتراب(

إذ ) (أفلم ینظروا إلى السماِء فوَقھم كیف بنیناھا وزیناھا وما لھا من فروج) (عنِد اهللا
 ) .جاءوكم من فوِقكم ومن أسفَل منكم

 :ملحوظتان
وف یشبھ الظروف في أن لھ متعلقا كما للظروف  الذي یجر بمن من الظر:األولى

متعلق، والمتعلق ھو االستقرار أو الوقوع أو الحصول فیكون تقدیره مستقر أو كائن أو 
حاصل أو واقع أو استقر أو كان أو وقع أو حصل، ویكون ھذا المتعلق خبرا أو صفة 

 .أو صلة أو حاال بحسب موقعھ في الجملة
وبإلى ) حتى متى(ثیر للظروف، وقد ورد الجر بحتى مثل  الجر بمن ھو الك:الثانیة
 .وھذا قلیل یقتصر فیھ على السماع) إلى أین؟( و) إلى متى؟(مثل 
 : فیما یلي أمثلة لظروف غیر متصرفة للزمان أو المكان-ھـ
 حیُث وھي مبنیة على الضم في محل نصب وتكون دائما مضافة إلى الجملة التي -1

حیث ظرف مكان ) یُث َثِقْفُتُموُھم وأخِرجوُھم من حیُث َأخَرجوكمواقُتلوُھم ح. (بعدھا
مبني على الضم في محل نصب وجملة ثقفتموھم في محل جر مضاف إلیھ، من حیث 
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من حرف جر، حیث ظرف مكان مبني على الضم في محل جر بمن، وجملة أخرجوكم 
 .في محل جر مضاف إلیھ
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اآلَن َخفََّف اُهللا (لى الفتح في محل نصب  اآلَن وتأتي ظرف زمان وتكون مبنیة ع-2
 ) .عنكم

َذَھَب أمِس ( أمِس وھي ظرف زمان وھي مبنیة على الكسر وتكون في محل نصب -3
 ) .والعبرُة بما في الغِد

 َلُدْن وتكون ظرفا للزمان أو المكان وھي مبنیة على السكون وتكون في محل نصب -4
ھْب لنا ) (ھشاٌم ُمِجدٌّ َلُدْن َدَخَل المدرسَة(ملة أو جر بمن وتكون مضافة إلى مفرد أو ج

 ).من َلُدْنَك رحمة
 إذ وھي ظرف للزمان الماضي مبني على السكون ویكون في محل نصب ویضاف -5

والفعل یستمعون وإن كان مضارعا ) إذ یستِمعون إلیك وإذ ھم َنْجَوى(إلى جملة مثل 
إذ َتسَتِغیُثون ربَّكم فاستجاب لكم (ك، ومثل لفظا فھو ماض معنى والتقدیر إذ استمعوا إلی

وواضح ) التقدیر إذ استغثتم ربكم فاستجاب لكم) أني ُمِمدُُّكم بألٍف من المالئكِة ُمْرِدِفین
أن إذ تضاف إلى الجملة االسمیة وإلى الجملة الفعلیة، وما ورد مما یوھم إضافتھا إلى 

إذ (ة إلى المفرد بل إلى الجملة والتقدیر فھو لیس من قبیل اإلضاف) إْذ ذاك(المفرد مثل 
وقد تأتي إذ مضافا إلیھا فال تكون ظرفا، بل المضاف ) . إذ ذاك كذاك(أو ) كان ذاك

 ) .یوَمِئٍذ، وحیَنِئٍذ، وساَعَتِئٍذ، وَوْقَتِئٍذ(ھو الظرف، وتجر في ھذه الحالة وتنون مثل 
: من الظروف المبھمة مثل ما جاء بمعنى إذ أي داال على الزمان الماضي :ملحوظة

حین، ووقت، ویوم،  وزمن، ومدة، تجوز إضافتھ إلى ما تضاف إلیھ إذ أي إلى جملة 
اسمیة أو فعلیة، فإن كان مضافا إلى جملة فعلیة فعلھا مبني فإنھ یكتسب البناء من الفعل 

) یوَم َوَلَدْتُھ أمُّھَمْن َحجَّ فلم َیْرُفث ولم َیْفُسق َرَجَع ك(أي یبنى مثلھ للتناسب بینھما مثل 
كیوَم الكاف حرف جر، یوم مجرور بالكاف وھو ظرف زمان مبني على الفتح في 
محل جر وھو مضاف وجملة ولدتھ أمھ في محل جر مضاف إلیھ وقد بني یوم ألن 

 :ومثل. بعده فعال ماضیا مبنیا
 ) ُب واِزُعفقلُت َأَلمَّا َأْصُح والشی  َعَلى حیَن عاتبُت الَمشیَب على الصِّبا(

على حیَن على حرف جر حین ظرف زمان مبني على الفتح في محل جر، جملة 
 .عاتبت في محل جر مضاف إلیھ وقد بني الظرف حین ألن بعده فعال ماضیا مبنیا

فقد بني الظرف حین ألن بعده فعال مضارعا ) على حیَن َیْسَتْصِبیَن كلَّ حلیِم(ومثل 
وإذا كان مضافا إلى جملة اسمیة أو إلى جملة .  النسوةمبنیا على السكون التصالھ بنون

فعلیة فعلھا مضارع معرب فإنھ یجوز فیھ اإلعراب والبناء واإلعراب أرجح عند بعض 
قال اُهللا ھذا یوُم ینفُع (النحویین، والبصریون یوجبون اإلعراب وال یجیزون البناء مثل 

والمجیزون . فعال مضارعا معربایوم خبر مرفوع بالضمة ألن بعده ) الصادقین صدُقھم
فیوَم عندھم خبر مبني على ) ھذا یوَم ینفُع الصادقین صدُقھم(للبناء استدلوا بقراءة نافع 

 .الفتح في محل رفع، وأجیبوا بأن یوم ھنا ظرف منصوب متعلق بمحذوف ھو الخبر
ملة فعلیة فإذا كان الظرف داال على المستقبل فإنھ یشبھ إذا في أنھ ال یضاف إال إلى ج

 ).َأجیُئَك حیَن یجيُء زیٌد(مثل 
وإن كان الظرف غیر مبھم بل محدودا مثل شھر وحول وعام فإنھ ال یضاف إلى جملة 

 ) .یوم الخمیس، وشھر رمضان، وعام الفیل(بل یضاف إلى مفرد مثل 
 إذا وھي ظرف للزمان المستقبل ویكون مبنیا على السكون في محل نصب، -6

فعلیة فإذا ورد ما یوھم أنھا مضافة إلى جملة اسمیة فال بد أن یقدر وتضاف إلى جملة 
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التقدیر إذا ) إذا السماُء انفطرْت(لالسم في أول الجملة فعل محذوف یفسره المذكور مثل 
انفطرت السماء انفطرت، وقد سبق ذكر ذلك في موضوع الفاعل، وفي موضوع 

خوُف رأیَتھم ینظرون إلیك َتدوُر فإذا جاء ال(ومثالھا . أدوات الشرط غیر الجازمة
إذا جئَت ). (أعیُنھم كالذي ُیْغَشى علیھ من الموِت فإذا َذَھَب الخوُف َسَلُقوُكم بألسنٍة حداٍد

 ) .أكرمُتك
 لما وھي ظرف زمان مبني وتربط بین جملتین أي تفید الشرط، وتكون مضافة -7

الجواب ھي التي عملت والجملة الشرطیة التي بعدھا مضافا إلیھا، وتكون جملة 
وَلمَّا جاَءُھم رسوٌل من عنِد اِهللا (النصب في لما، وتكون في محل نصب بالجواب مثل 

لما أداة ) مصدٌق لما َمَعُھْم نبَذ فریٌق من الذین أوتوا الكتاَب كتاَب اِهللا وراَء ظھوِرھم
شرط غیر جازمة وھي ظرف للزمان الماضي مبني على السكون في محل نصب، 

 .لة جاءھم في محل جر مضاف إلیھوجم
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) لمَّا رجَع المسافُر خرَج أھُلھ الستقباِلھ(ویغلب أن تكون الجملتان بعد لما ماضیتین مثل 
. 
 مع وھي ظرف زمان أو مكان ویعبرون عنھا بأنھا اسم لمكان االصطحاب أو وقتھ -8

( و) َس زیٌد َمَع عمٍروجل( و) جاَء زیٌد َمَع عمٍرو(ومثل ) إن َمَع الُعْسِر ُیْسرا(مثل 
والمشھور فیھا فتح العین وأنھا معربة ) ال تحزْن إن اَهللا َمَعنا(و) جئُت َمَع العصِر

ونقل فیھا إسكان العین بالبناء وھو . لشبھھا بعند في أنھا تقع خبرا وحاال وصفة وصلة
 قلیل مثل 

 ) ماماوإن كانْت زیارُتُكم ِل   َفِریِشَي ِمْنُكُم وَھواَي َمْعُكْم( 
وقیل . وقد أجاب سیبویھ عن البیت بأنھ ضرورة شعریة. ریشي معناھا كسوتي أو ثیابي

وھذا إذا اتصل بھا متحرك، أما إذا اتصل بھا . إن إسكان العین لغة قبیلتین من العرب
) جلسُت مِع القوِم(و) جلسُت مَع القوِم(ساكن فقد نقل أنھ یجوز فیھا الفتح والكسر مثل 

وقد . ا للخفة، والكسر على األصل في التقاء الساكنین والتخلص منھما بالكسرفالفتح طلب
جاء (تفرد َمَع وترد المھا فتكون َمَعى مثل فتى فتخرج عن الظرفیة وتكون حاال مثل 

) وَأْفَنى رجاِلي فبادوا َمعا(وتستعمل  للمثنى كالمثال السابق وللجمع مثل ) الرجالن َمعا
 ) لى َسَجْعَن لھا َمعاإذا حنَِّت األو(ومثل 

 مذ ومنذ وھما اسما زمان مبنیان ویضافان إلى الجملة االسمیة وإلى الجملة الفعلیة، -9
ما رأیُتُھ ُمْذ ( و) ُمْنُذ َقِدَم(أو ) ما رأیُتُھ ُمْذ َقِدَم(وإضافتھما إلى الجملة الفعلیة أكثر مثل 

 ومثل ) ُمْنُذ ھو قادٌم(أو ) ھو قادٌم
 ) ولیدا وكھال حیَن ِشْبُت وَأْمَرَدا  ي الخیَر ُمْذ أنا یاِفٌعفما زلُت أبِغ( 

ففي إعرابھما ) ما رأیُتُھ ُمْذ یوماِن أو ُمْنُذ یوماِن(فإذا جاء ما بعدھما مرفوعا مثل 
 :وجھان
 مذ مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، وخبره یومان، والتقدیر أمد انقطاع :األول

 .الرؤیة یومان
ذ ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب وھو متعلق بمحذوف خبر  م:الثاني

متقدم، ویومان مبتدأ مؤخر، والتقدیر مضى على انقطاع الرؤیة یومان أي مذ مضى 
 . یومان أو مذ كان یومان

وإذا جاء ما بعدھما مجرورا فأكثر النحاة یعتبرونھما في ھذه الحالة حرفي جر ویكونان 
أي من یوم الجمعة، ) ما رأیُتُھ ُمْذ یوِم الُجُمعِة(جرور ماضیا مثل بمعنى من إذا كان الم

 .أي في یومنا) ما رأیُتُھ ُمْنُذ یوِمنا(وبمعنى في إذا كان المجرور حاضرا مثل 
بین ظرف مكان ) جلس عليٌّ َبیَن أصدقاِئھ( بین ھي ظرف مكان في الغالب مثل -10

َبیَن َعِشیٍِّة (أحیانا للزمان مثل وتأتي . منصوب بالفتحة وأصدقائھ مضاف إلیھ
 ومثل ) وُضحاھا

 ) ُیَغیُِّر اُهللا من حاٍل إلى حاِل  ما بیَن َغْمَضِة عیٍن وانتباھِتھا ( 
وتضاف بین إلى اسم متعدد أي أكثر من مفرد مثل أصدقائھ في المثال األول ومثل 

 ) .َن أیدینالھ ما بی(، ) بیَن المؤمنین(، ) بیَن أصحاِبھ(، ) بیَن الناِس(
وتضاف إلى مفرد فیحتاج بعده إلى معطوف بالواو كما في المثالین عشیة وضحاھا، 

 .وغمضة عین وانتباھتھا
ومثل ) ربُّ السمواِت واألرِض وما بیَنھما(وإن أضیفت إلى ضمیر متعدد لم تكرر مثل 
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 مثل فإن أضیفت إلى ضمیر غیر متعدد كررت مع العطف) . یتنازعوَن بیَنھم أمَرھم(
وجعلوا بیَنھ وبیَن (ومثل ) قال ذلك بیِني وبیَنك أیَّما األَجَلیِن قضیُت فال ُعدواَن عليَّ(

 ) .الِجنَِّة َنَسبا
وقد تضاف إلى بین ألف زائدة فتصبح بینا وتظل ظرفا إال أنھا في ھذه الحالة تكون 

بینا ) َر أخوهبیَنا ِھشاٌم نائٌم حض(مبنیة على السكون وال تضاف إال إلى جملة مثل 
ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب، جملة ھشام نائم في محل جر مضاف 

 .إلیھ
وقد تتصل بھا ما الزائدة فتصبح بینما وتظل ظرفا وتكون مبنیة على الفتح وتعتبر ما 
حرفا زائدا مبنیا على السكون ال محل لھ من اإلعراب، وقد تعتبر كلمة واحدة فیقال 

بیَنما نحُن جلوٌس عنَد رسوِل اِهللا إذ ( السكون وتضاف إلى جملة مثل إنھا مبنیة على
وقد تأتي بین مكررة دون عطف ) طلَع علینا رجٌل شدیُد سواِد الشعِر شدیُد بیاِض الثیاِب
 إنھ لیس بالُحلِو وال (فتكون مركبة َبیَن َبیَن وتبنى على فتح الجزأین مثل 
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لیس الرجُل بالقصیِر وال بالطویِل (الحالوة والملوحة، أي بین ) بالمالِح ولكنھ بیَن بیَن
 .أي بین القصر والطول) ولكنھ بیَن بیَن

سألُت عنھ ( صباح مساء ھذا أیضا ظرف مركب یبنى على فتح الجزأین مثل -11
بحثُت عنھ (ومثلھ لیل نھار ) َیِجدُّ العامُل إلنھاِء عمِلھ فیعمُل صباَح مساَء) (صباَح مساَء

 ) .َرلیَل نھا
 ذا صباح وذات صباح وذا مساء وذات مساء ھذه الكلمات كلھا ظروف زمان مثل -12

وتكون ذا ظرفا معربا ) زرُتھ ذا مساٍء أو ذاَت مساٍء) (جئُتھ ذا صباٍح أو ذاَت صباٍح(
 منصوبا باأللف وصباح مضاف إلیھ، وذات ظرف منصوب بالفتحة وما بعدھا

 . مضاف إلیھ
ذات ظرف ) لقیُت َمشقًَّة ذاَت یوٍم(ة أیضا ظرفا زمان مثل  ذات یوم وذات لیل-13

ذات ظرف منصوب، لیلة ) سھرُت ذاَت لیلٍة ألْكِمَل البحَث(منصوب، یوم مضاف إلیھ 
 .مضاف إلیھ

وقد تستعمل ذات ظرف مكان إذا أضیفت إلى كلمتین فقط ھما الیمین والشمال مثل 
 ذاَت الیمیِن وإذا َغَربت َتقِرُضھم ذاَت وترى الشمَس إذا َطَلعت َتزاوُر عن كھِفھم(

 ) .الِشماِل
وأزَلَفنا َثّم ( َثّم تستعمل ظرف مكان وتكون مبنیة على الفتح في محل نصب مثل -14

 ) .اآلَخرین
 ریَث وریَثما ریث ظرف زمان مبني، واألغلب أن تكون متصلة بما الزائدة مثل -15

رف زمان مبني على الفتح في محل نصب، ما ریثما ظ) انتِظْر ریَثما یحُضُر الجمیُع(
ویجوز إعرابھا على أنھا كلمة . حرف زائد مبني على السكون ال محل لھ من اإلعراب

 .واحدة فیقال ریثما ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب
أي مكان ) سافَر عليٌّ بدَل ُعَمر( بدَل بمعنى مكان ظرف مكان وھو معرب مثل -16

 .بمعنى بدیل فھي اسم متصرفعمر فإن كانت 
أي بدل ھذا فإن ) خْذ ھذا مكاَن ھذا( مكان بمعنى بدل ظرف مكان معرب مثل -17

 .كانت مكان بمعناھا األصلي فھي متصرفة
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ظرف مكان منصوب، ) َتَنزَّْھُت خالَل األشجاِر ( خالَل وھي ظرف مكان مثل -18
 .ظرف زمان منصوب) سآِتیَك خالَل النھاِر(وقد تأتي مفیدة للزمان مثل 

أي ) وقفُت دوَن زیٍد( دون ظرف مكان بمعنى تحت أو أسفل ال بمعنى رديء مثل -19
مستَوى معیشِة كثیٍر من الناِس دوَن ) (الموُت دوَن ذلك(ومثل . في مكان قریب منھ
 ).الُمستوى المناسِب

 ).ااقُتلوا یوسَف أو اطَرحوه أرَض( أرض وھي ظرف مكان یكون منصوبا مثل -20
سرُت حوَل ) (داَر الالعُب حوَل الملعِب(حول ظرف مكان مثل :  حوَل وحواَلْي-21

 ).جلَس حواَلْي الِمَنصَِّة(وقد یرد بصورة المثنى حواَلْي مثل ) الشجرِة
 

 یعمل النصب في المفعول فیھ الفعل أو المصدر أو : عامل النصب في المفعول فیھ-7
وذلك ألن الذي یقع . یغة المبالغة واسم المفعولالوصف المشتق وھو اسم الفاعل وص

فإن الجلوس وھو الحدث ھو الذي وقع ) جلسُت أماَمك(في الظرف ھو الحدث فإذا قیل 
فإن الجلوس كذلك ھو ) كان ُجلوسي أماَمك(أو ) أنا جالٌس أماَمك(أمامك فإذا قیل 

والفعل والصفة الحدث، والمصدر یدل على الحدث بداللة المطابقة ألنھ ھو الحدث، 
یدالن على الحدث بداللة التضمین، ألن الفعل معناه الحدث والزمان، والصفة معناھا 

 .الذات والحدث القائم بھا أو الواقع منھا أو الواقع علیھا أو الثابت لھا
 ).ضربُت زیدا یوَم الُجُمعِة أماَم األمیِر( من أمثلة عمل الفعل في الظرف -
 ).عجبُت من ضرِبك زیدا یوَم الُجُمعِة) (السھُر لیال مرِھٌق( من أمثلة عمل المصدر -
أنا قادٌم ) (الُمِجدُّ ُمَؤٍد واجَبھ الیوَم وغًدا) (ھشاٌم مسافٌر غًدا( من أمثلة عمل اسم الفاعل -

 ) .غًدا
 ).الكریُم كریٌم طوَل حیاِتھ( من أمثلة عمل صیغة المبالغة -
ھو المشھوُر عنَد الشدائِد ) ( مفتوٌح صباحاالَمَحلُّ( من أمثلة عمل اسم المفعول -

 ).والمعروُف عنَد القتاِل
یحذف عامل النصب في الظرف، ویكون حذفھ جائزا :  حذف عامل النصب للظرف-8

 :أو واجبا على التفصیل التالي
 یحذف العامل جوازا إذا كان جوابا لسؤال عن تعیین زمان أو مكان أو معدود من -1

 .نالزمان أو المكا
 )متى وصلَت؟(جوابا لمن سأل ) مساًء( مثال حذف العامل في جواب تعیین الزمان -
أین وضعَت (جوابا لمن سأل ) عنَد ھشاٍم( مثال حذف العامل في جواب تعیین المكان -

 ).الكتاَب؟
كم (جوابا لمن سأل ) یومین( مثال حذف العامل في جواب كم للمعدود من الزمان -

 ).ینِة؟یوما سرَت إلى المد
كم (جوابا لمن سأل ) فرسخین( مثال حذف العامل في جواب كم للمعدود من المكان -

 ).فرسخا سرَت في رحلِتك؟
 : یحذف العامل وجوبا في الحاالت اآلتیة-2
 إذا وقع الظرف خبرا وكان متعلقھ الذي ھو العامل فیھ وجودا عاما ویسمیھ النحاة -أ

ر مبتدأ، غدا ظرف زمان منصوب متعلق بمحذوف السف) السفُر غًدا(كونا عاما مثل 
وتقدیر المحذوف كائن أو مستقر أو حاصل أو واقع، أو كان . خبر، والحذف ھنا واجب
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الكرم مبتدأ، عند ظرف مكان ) الكرُم عنَد حامٍد(ومثل . أو استقر أو حصل أو وقع
حامد منصوب متعلق بمحذوف خبر، والتقدیر كائن أو مستقر، أو كان أو استقر، 

 .مضاف إلیھ
فوق ) رأیُت عصفورا فوَق الشجرِة( إذا وقع الظرف صفة بأن كان بعد نكرة مثل -ب

ظرف مكان منصوب، الشجرة مضاف إلیھ وھو متعلق بمحذوف في محل نصب صفة 
اشتریُت الكتاَب من مكتبٍة (ومثل . لعصفورا تقدیره كائنا أو مستقرا أو كان أو استقر

 ظرف مكان متعلق بمحذوف صفة لمكتبة، والتقدیر كائنة أو أمام ) أماَم الجامعِة
 .مستقرة أو كانت أو استقرت

عندك ظرف ) ُأْعِجْبُت بالرجِل عنَدك( إذا وقع الظرف حاال بأن جاء بعد معرفة مثل -ج
 .مكان متعلق بمحذوف حال، والتقدیر كائنا أو مستقرا، أو كان أو استقر عندك

عند ظرف مكان ) قرأُت في الكتاِب الذي عنَد الُمعلِم( إذا وقع الظرف صلة مثل -د
وال . وھو جملة صلة ال محل لھا من اإلعراب. متعلق بمحذوف تقدیره استقر أو كان

یقدر المتعلق بعد االسم الموصول إال فعال؛ وذلك ألن الصلة ال تكون إال جملة فیقدر 
تقر ألنھ ال یصلح أن یكون المحذوف فعل تلك الجملة، وال یقدر مفردا مثل كائن أو مس

 .صلة
وھذا سیأتي في ( إذا كان الظرف مشتغال عنھ أي جاء بعده فعل اشتغل بضمیره -ھـ

 فیقدر قبل الظرف فعل محذوف وجوبا موافقا للفعل المذكور مثل ) موضوع االشتغال
یوم الخمیس ظرف زمان منصوب، ومضاف إلیھ، والعامل ) یوَم الخمیِس سافرُت فیھ(

ذوف وجوبا یفسره الفعل المذكور تقدیره سافرت ویكون تقدیر الجملة سافرُت فیھ مح
یوَم الخمیِس سافرُت فیھ وإنما وجب حذف األول ألن الثاني الذي یفسره عوض عنھ، 

وجاء الضمیر مجرورا بفي ألن ضمیر الظرف ال . وال یجمع بین العوض والمعوض
 . بفي فیقال سافرت فیھینصب على الظرفیة فال یقال سافرتھ بل یجب جره

أي كان ذلك حینئذ واسمع اآلن، ) حینئٍذ اآلَن( إذا كان الظرف مسموعا بالحذف مثل -و
حینئذ ظرف زمان منصوب متعلق . أو حصل ما تقول حین إذ كان كذا واسمع اآلن

اآلن ظرف زمان مبني على الفتح في محل نصب . بفعل محذوف تقدیره كان أو حصل
 . تقدیره اسمعمتعلق بفعل محذوف

 

  : ما یقبل النصب على الظرفیة من أسماء الزمان والمكان-9
 : یقبل النصب على الظرفیة من أسماء الزمان ما یلي-أ

حین ووقت ( كل اسم دل على الزمان وكان بمعنى في سواء أكان مبھما مثل -1
شھر رمضان، ویوم الجمعة، وزمنا طویال، ویومین، (أو مختصا مثل ) وزمان

أو غیر متصرف مثل ) یوم، وساعة، وشھر(وسواء أكان متصرفا مثل ) سبوعاوأ
 ) .حیث، وإذ، واآلن، وقط(

وإذا وقع اسم الزمان المتصرف مسبوقا بحرف جر فإنھ یكون مجرورا بحرف الجر، 
 .وإذا لم یكن مسبوقا بحرف الجر، وكان متضمنا معنى في فإنھ ینصب على الظرفیة

بدَأ (لى وزن مفَعل أو مفِعل إذا جاء متضمنا معنى في مثل  اسم الزمان المصوغ ع-2
 ) .اعتكفُت َمبدَأ اللیِل) (انتظرُتھ مغِرَب الشمِس) (العامُل البناَء َمطَلَع الشمِس

 : یقبل النصب على الظرفیة من أسماء المكان ما یلي-ب



  2003اْلُلَمُع اْلَبھیَّة  في قواعد اللغة العربیة          محمد محمود عوض اهللا            الطبعة الثانیة 
=============================================================== 

 319

 ).ید، ومیلعند، ولدى، ویمین، وشمال، وأمام، ووراء، وبر( اسم المكان المبھم مثل -1
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وال یقبل اسم المكان المختص النصب على الظرفیة بل یجر بحرف الجر مثل المسجد 
 ) جلسُت في الحدیقِة(وال یقال صلیت المسجد، الحدیقة یقال ) صلیُت في المسجِد(یقال 

 .وال یقال جلست الحدیقة
ا، فإنھ یجوز نصبھ ظرف) عند، ولدن(وإذا كان ظرف المكان المبھم متصرفا مثل 

 ).جئُت من عنِد عمٍرو( و) وقفُت عنَد زیٍد(ویجوز جره بحرف الجر من مثل 
 :ملحوظتان

 إنما كان قبول ظرف الزمان بجمیع أقسامھ النصب، وقبول المبھم فقط من :األولى
ظروف المكان النصب ألن الفعل الذي ھو العامل األصلي في نصب الظرف یدل على 

أحد مدلولي الفعل اللذین ھما الحدث والزمان، الزمان بالتضمن؛ حیث إن الزمان 
. فتضمنھ معنى الزمان جعلھ یقوى على نصب جمیع أسماء الزمان مبھمھا ومختصھا

أما داللتھ على المكان فھي بااللتزام ألن المكان لیس من مدلول الفعل فلذلك لم یقو على 
ومن . ي الجملةنصب جمیع أسماء المكان بل ینصب المبھم منھ فقط لداللتھ علیھ ف

النحاة من أضاف سببا آخر لعدم نصب الفعل لظرف المكان المختص بأنھ قد یلتبس 
اشتریُت (بالمفعول بھ، وظرف الزمان المختص ال یحدث فیھ ذلك اللبس ألنھ إذا قیل 

ال یخطر ببال أحد أن یوم الجمعة مفعول بھ وأن الشراء تم لیوم الجمعة، ) یوَم الُجُمعِة
فإن الدار یمكن أن تشترى وبذلك ال تصلح أن تكون ظرف ) اشتریُت الداَر (أما إذا قیل

 .مكان منصوبا
سمع نصب ظرف المكان المختص مع الفعلین دخل وسكن والبعض أضاف : الثانیة

) سكنُت الداَر(و) دخلُت البیَت: (إلیھما نزل، ونصب الشام مع الفعل ذھب واألمثلة
 :البیت أو الدار أو الشام أربعة أقوال للنحاةوفي إعراب كلمة ) ذھبُت الشاَم(و

أنھا منصوبة على أنھا ظرف مكان مثل ظرف المكان المبھم، وأن ھذا النصب : األول
 .لھا شاذ، وھذا رأي المحققین من النحاة

) سكنُت في الداِر(و) دخلُت في البیِت(أنھا منصوبة على نزع الخافض واألصل : الثاني
 .حذف حرف الجر فانتصب الظرفف) ذھبُت إلى الشاِم(و

أنھا منصوبة على التشبیھ بالمفعول بھ الن الفعل الالزم قاصر عن نصب : الثالث
 .المفعول بھ كالصفة المشبھة التي تنصب الشبیھ بالمفعول بھ

 .أنھا منصوبة على أنھا مفعول بھ: الرابع
ویسمى ) َعدمجِلس ومق( ما صیغ من مصدر الفعل على وزن مفَعل أو مفِعل مثل -2

اسم المكان في المشتقات، وشرط نصبھ على الظرفیة أن یكون عاملھ من لفظھ أي 
فمجلس ومقعد ) قعدُت َمْقَعَد عمٍرو(و) جلسُت َمجِلَس زیٍد(موافقا لھ لفظا في مادتھ مثل 

 .كل منھما ظرف مكان منصوب
ب على أنھ ظرف فإذا كان الفعل العامل فیھ من غیر لفظھ فإنھ یتعین جره بفي وال ینص

 .وال یقال جلست مرمى زید) جلسُت في َمرمى زیٍد(مكان مثل 
وقد جاء اسم المكان على وزن مفَعل منصوبا على الظرفیة وعاملھ غیر موافق لھ في 

) ھو ِمنِّي َمْزَجَر الكلِب(أي كائن مقعد القابلة، و) ھو ِمنِّي َمْقَعَد القابلِة(اللفظ في قولھم 
وقد اعتبر جمھور . أي كائن مناط الثریا) ھو ِمنِّي َمناَط الثَُّریَّا( لب وأي كائن مزجر الك

والقیاس عند الجمھور أن یجر مفعل . النحاة ذلك شاذا ال یقاس علیھ وإن أجازه بعضھم
 .بحرف الجر في فیقال في مقعد القابلة، وفي مزجر الكلب، وفي مناط الثریا
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منھ كما تكون القابلة التي تقوم بتولید المرأة ومعنى مقعد القابلة أنھ في مكان قریب 
ومعنى مزجر الكلب أنھ في مكان بعید عنھ كبعد مكان زجر الكلب من . قریبة منھا

زاجره لھ وھذا في مجال الذم، ومعنى مناط الثریا أنھ في مكان بعید كبعد مكان نوط 
 یدرك محل الثریا أي تعلقھا من الشخص الرائي، أي ال أدركھ في الشرف كما ال

 .وھذا في مجال المدح. الثریا
 ینوب عن الظرف كلمات تدل على المكان أو الزمان : ما ینوب عن الظرف-10

 :وتنصب كما ینصب الظرف منھا
قرب ظرف مكان ) جلسُت قرَب زیٍد( المصدر وھو ینوب عن المكان قلیال مثل -1

 وھو مكان منصوب، زید مضاف إلیھ، أي جلست مكان قرب زید فحذف المضاف
. وأقیم المضاف إلیھ وھو المصدر مقامھ فأعرب بإعرابھ وھو النصب على الظرفیة

 .وما ورد من ھذا قلیل ال یقاس علیھ فال یقال آتیك ُجلوَس زیٍد أي مكان جلوسھ
آتیَك (وینوب المصدر عن الزمان كثیرا وشرطھ إفھام تعیین وقت أو مقدار مثل 

ظھَر النجُم َطْرفَة عیٍن ثم (مان منصوب ومثل انصراف ظرف ز) انصراَف الطالِب
ومثل ) آتیَك طلوَع الشمِس، وُقدوَم الحاجِّ(طرفة ظرف زمان منصوب، ومثل ) اختفى

وفي كل ھذه األمثلة األصل وقت انصراف الطالب، ومدة ) كان ذلك خُفوَق النجِم(
ف طرفة عین، ووقت طلوع الشمس، ووقت قدوم الحاج، ووقت خفوق النجم فحذ

أي ) َحْلَب ناقٍة(أو ) انتظرُتھ َنْحَر َجزوٍر(ومنھ . المضاف وأقیم المضاف إلیھ مقامھ
 .مقدار نحر جزور أو مقدار حلب ناقة

 كلمة كل ویعبر عنھا عند بعض المؤلفین بكلیة الظرف تنوب عن ظرف الزمان -2
لمكان مثل وتنوب عن ظرف ا) یحُضر عليٌّ كَل یوٍم(ومثل ) مشیُت ُكلَّ الیوِم(مثل 

 .، ومثل كل جمیع) َمَشْیُت كلَّ البریِد) (سرُت كلَّ الِمیِل(
 كلمة بعض ویعبر عنھا بعض المؤلفین بجزئیة الظرف تنوب عن ظرف الزمان -3

مشیُت (وتنوب عن ظرف المكان مثل ) تحدثُت بعَض الوقِت) (سرُت بعَض الیوِم(مثل 
 ) .سرُت بعَض الِمیِل) (بعَض الفرسِخ

أي زمانا طویال وصفة ظرف ) جلسُت طویال من الدھِر(ظرف الزمان مثل  صفة -4
 .أي مكانا شرقي الدار) جلسُت شرقيَّ الداِر(المكان مثل 

سرُت (، وعدد ظرف المكان مثل ) سافرُت عشرین یوما( عدد ظرف الزمان مثل -5
 ) .ثالثین بریدا

لمصدر اسم زمان  قد یكون المصدر مضافا إلى اسم عین، ویكون قبل ا:ملحوظة
مضاف إلى المصدر، فیحذف اسم الزمان وینوب عنھ المصدر، ثم یحذف المصدر 

أي مدة غیاب ) ال ُأَكلُِّمُھ القاِرَظْیِن(وینوب عنھ المضاف إلیھ الذي ھو اسم عین مثل 
القارظین، فتحذف كلمة مدة، فینوب عنھا المصدر غیاب، ثم یحذف المصدر غیاب 

والقارظان ھما رجالن خرجا یجنیان .  في النصب على الظرفیة)القارظین(وینوب عنھ 
 القرظ وھو ثمر شجر السلم أو حب نبات یؤخذ فیعصر ویصبغ بھ أو یدبغ بھ 

فلم یرجعا، ولم یعلم خبرھما، فضرب بھما المثل،وھو یضرب مثال لألمر المیئوس منھ 
أي مدة ) یِھ الَفرَقَدْیِنال آِت(، ومثل ) حتى یؤوَب القارظان(أو المستبعد حصولھ یقال 

الفرقدین، فمدة ھي الظرف المنصوب، وقد حذف فناب عنھ المصدر بقاء، فصار بقاء 
الفرقدین، ثم حذف المصدر بقاء وأقیم المضاف إلیھ وھو الفرقدین مقامھ فنصب على 
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 .الظرفیة
 

عطف ظرف الزمان أو :  عطف ظرف الزمان على ظرف المكان أو العكس-11
واستدل المجیزون بقولھ تعالى .  مخالفھ أجازه بعضھم، ومنعھ بعضھمالمكان على

فقد عطف یوم وھو ظرف زمان على في ھذه ) وُأْتِبُعوا في ھذه الدنیا لعنًة ویوَم القیامِة(
 وھي في محل ظرف مكان وأجیبوا بأن المقصود بھذه الدنیا األزمنة السابقة لیوم 

 .القیامة فھو عطف زمان على زمان
فعطف یوم حنین وھو ) لقد نصركم اُهللا في مواطَن كثیرٍة ویوَم ُحنیٍن(دلوا كذلك بقولھ تعالى واست

وأجاب المانعون بأن معناه في مواطن كثیرة . ظرف زمان على في مواطن كثیرة وھي ظرف مكان
وفي موطن یوم حنین فھو عطف مكان على مكان، أو بأن معناه في أیام مواطن كثیرة ویوم حنین 

رأیُت زیدا (و) ضربُت زیدا یوَم الُجُمعِة وفي داِره(ومن أمثلة الجواز . و عطف زمان على زمانفھ
 ). في السوِق ویوَم الُجُمعِة

 
 تطبیق

)1( 
 :استخرج مما یأتي المفعول فیھ وبین ما ھو للزمان وما ھو للمكان

 )     واذكر اسم ربك بكرة وأصیال (-1
 ) إنھم كانوا قبل ذلك محسنین (-2
       ) وفوق كل ذي علم علیم (-3
 ) وإذا رأیت ثم رأیت نعیما وملكا كبیرا (-4
 ) یومئذ تعرضون ال تخفى منكم خافیة (-5
        ) والركب أسفل منكم (-6
 ) الیوم أكملت لكم دینكم (-7
 ) واذكروا نعمة اهللا علیكم إذ كنتم أعداء فألف بین قلوبكم (-8
 ) منین اقتتلوا فأصلحوا بینھماوإن طائفتان من المؤ (-9

 ) وإذا رأیتھم تعجبك أجسامھم (-10
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)2( 
فیما یلي أسماء تدل على الزمان وأسماء تدل على المكان بعضھا منصوب على أنھ 

بین كال منھا واذكر السبب في حالة عدم النصب على . ظرف، وبعضھا لیس كذلك
 :الظرفیة مع ذكر اإلعراب

 )  أن تأتینا ومن بعد ما جئتناقالوا أوذینا من قبل (-1
 ) إنھم كانوا قبل ذلك مترفین (-2
 ) وقوم نوح من قبل إنھم كانوا قوما فاسقین (-3
 ) ویوم تقوم الساعة یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعة (-4
 ) وأنذرھم یوم الحسرة إذ قضي األمر وھم في غفلة وھم ال یؤمنون (-5
 ) المسجد الحرامومن حیث خرجت فول وجھك شطر  (-6
 ) آآلن وقد عصیت قبل وكنت من المفسدین (-7
 ) یوم یأتیھم العذاب من فوقھم ومن تحت أرجلھم (-8
 ) إن یوم الفصل كان میقاتا، یوم ینفخ في الصور فتأتون أفواجا (-9

 ) فنادوا والت حین مناص (-10
)3( 

 :بین فیما یلي الظروف المختصة أو المبھمة للزمان أو للمكان
 ) هللا األمر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون (-1
 ) وأصحاب الیمین ما أصحاب الیمین (-2
 ) یوم تبدل األرض غیر األرض والسموات وبرزوا هللا الواحد القھار (-3
 . احفظ اهللا تجده تجاھك-4
 )أفأمنتم أن یخسف بكم جانب البر أو یرسل علیكم حاصبا ثم ال تجدوا لكم وكیال (-5
  بعد أن أنھى المحامي مرافعتھ انتحى جانبا ثم اخذ یتلمس أثر كالمھ في المحلفین -6

 .والسامعین
 ) وأنا كنا نقعد منھا مقاعد للسمع فمن یستمع اآلن یجد لھ شھابا رصدا (-7
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)4( 
بین عامل نصب المفعول فیھ في كل مما یأتي، وفي حالة حذفھ بین إن كان حذفھ جائزا أو 

 : إعرابھواجبا واذكر
 ) قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتیك بھ قبل أن یرتد إلیك طرفك (-1
 ) قال قائل منھم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا یوما أو بعض یوم (-2
 ) اذكروا نعمة اهللا علیكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا علیھم ریحا وجنودا لم تروھا (-3
 ) من السماء ماءإذ یغشیكم النعاس أمنة منھ وینزل علیكم  (-4
 ) الملك یومئذ الحق للرحمن (-5
 ) فإنك ال تسمع الموتى وال تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرین (-6
 متى یوفى الناس أعمالھم بالقسط؟: جوابا لمن سأل.  یوم القیامة-7

)5( 
 :في الجمل اآلتیة كلمات نابت عن الظروف بینھا

 .مرة العقبة یبدأ تحلل الحجاج انصرافھم من رمي ج-1
 . یصوم بعض الناس بعد رمضان ستة أیام من شوال-2
 ) وذرني والمكذبین أولي النعمة ومھلھم قلیال (-3
 .قضینا طویال ممتعا ونحن نؤدي المناسك:  تحدث بعض من عاد من الحج فقالوا-4
 یستطیع اإلنسان أن یخدع كل الناس بعض الوقت، وأن یخدع بعض الناس كل الوقت، -5

 . ھ ال یستطیع أن یخدع كل الناس كل الوقتولكن
)6( 
 :أورد الظروف اآلتیة في جمل تامة من عندك

 - مساء- وْسط- بین- ذات صباح- وراء- یمین- مذ أو منذ- لدن- ساعة- أمس- حیث-لدى
 . إزاء- مكان- مجلس-قط

)7( 
 :أعرب ما یأتي

 ولیس مستحسنا صفو بال كدر    أصفو وأكدر أحیانا لمختبري-1
 نت قلوبا والیوم صارت ترابا    حدثیني عن القلوب التي كا-3
 إن السماء ترجى حین تحتجب   لیس الحجاب بمقص عنك لي أمال-4
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 :المفعول المطلق: ثانیا
المفعول المطلق ھو مصدر فضلة تسلط علیھ عامل من :  تعریف المفعول المطلق-1

 ).فھمُت الدرَس َفْھما(مثل . لفظھ أو من معناه
 .توكیدا لعاملھ أو بیانا لنوعھ أو عددهوبعض النحاة یعرفھ بأنھ المصدر المنتصب 

 .والتعریف األول أدق. وبعضھم یعرفھ بأنھ مصدر منصوب موافق للفظ فعلھ
والمفعول المطلق مصدر ألنھ یدل على الحدث مجردا من الزمان، وذلك ألن الفعل یدل 
على الحدث والزمان فقام مثال یدل على قیام في زمن ماض، ویقوم یدل على قیام في 

وقیام وھو المصدر یدل على . لحال أو االستقبال، وقم یدل على قیام في االستقبالا
 .الحدث وھو القیام غیر مرتبط بزمن

وھو فضلة ألنھ یأتي بعد استكمال ركني الجملة، فإذا لم یكن كذلك لم یكن مفعوال مطلقا 
 فضلة إذ فكالم الثانیة لیست مفعوال مطلقا ألنھا لیست ) كالُمك كالٌم حسٌن(مثل 

فجده فاعل للفعل ) َجدَّ ِجدُُّه(ومثل . ھي خبر المبتدأ، ولو أنھا تبین نوع الكالم وأنھ حسن
فللمبالغة في وصف زید ) َجدَّ زیٌد ِجدا(وأصل ھذا المثال . جد ولیس مفعوال مطلقا

 ثم) َجدَّ ِجدُّ زیٍد(بالجد تحول إسناد الفعل إلى الجد من قبیل اإلسناد المجازي فصار 
 .استغني عن زید بضمیره الھاء فصار جد جده

 وقد یكون من ) َكلََّم اُهللا موسى تكلیما(وعامل المفعول المطلق قد یكون من لفظھ مثل 
 ).َرَجَع العدوُّ الَقْھَقَرى(ومثل ) قعدُت ُجلوسا(معناه مثل 

وقد سمي المفعول المطلق مطلقا لصدق المفعول علیھ غیر مقید بحرف كغیره من 
 فعوالت التي ھي المفعول بھ، والمفعول ألجلھ أو لھ، والمفعول معھ، والمفعول فیھالم

 

 حكم المفعول المطلق النصب ویعرب مفعوال مطلقا ویذكر : حكم المفعول المطلق-2
 .إنھ منصوب على المصدریة: نوعھ كما سیأتي، وبعض المعربین یقولون في إعرابھ

 

 :المطلق أنواع ثالثة المفعول : أنواع المفعول المطلق-3
وھو ما یؤكد عاملھ وال یضیف شیئا إلى الجملة سوى :  المفعول المطلق المؤكد-1

إنا (ومثل ) یأیھا الذین آمنوا َصلُّوا علیھ وَسلُِّموا تسلیما(تأكید مضمون العامل مثل 
 النوع ال وھذا) َأَكْلُت أكال، وَشِرْبُت ُشْربا، وَنَھْضُت ُنُھوضا(ومثل ) أنشأناھن إنشاًء

یثنى وال یجمع؛ ألنھ بمثابة تكریر الفعل والفعل ال یثنى وال یجمع، فكذلك ما وقع 
موقعھ، وألنھ اسم جنس دال على القلیل والكثیر فیصح أن یراد بھ االثنان والجمع دون 

 .حاجة إلى تثنیة أو جمع
و یضاف وھو الذي یوصف بشيء یبین نوع الفعل أ:  المفعول المطلق المبین للنوع-2

أو ) ِسْرُت َسْیَر الصالحین(ومثل ) ِسْرُت َسْیرا َحَسنا(إلى شيء یوضحھ ویبینھ مثل 
 ).سار التََّبْخُتَر(و) َرَجَع الَقْھَقَرى(یكون موضوعا للداللة على ھیئة خاصة مثل 

 : المفعول المطلق الذي یبین نوع عاملھ یكون على واحد من ثالثة أحوال:ملحوظة
وھذا ال ) ِسْرُت َسْیرا َوِئیدا(، ومثل )ِاْعَمَل َعَمال صالحا( موصوفا مثل أن یكون: األول

. خالف بین النحاة في أنھ مفعول مطلق مبین للنوع ویعرب كذلك عندما یرد في جملتھ
سیرا مفعول مطلق منصوب . عمال مفعول مطلق مبین للنوع منصوب، صالحا صفة لھ

 .وھو مبین للنوع، وئیدا صفة لھ
ِجدَّ ِجدَّ الحریِص على (ومثل ) ِاْعَمْل َعَمَل الصالحین(أن یكون مضافا مثل : الثاني
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وھذا النوع اشتھر عند النحاة والمعربین أنھ مفعول مطلق مبین للنوع، ) بلوِغ الغایِة
ولكن المحققین منھم یرون أنھ نائب مفعول مطلق ولیس مفعوال مطلقا؛ وذلك الستحالة 

فالحقیقة في المثالین . ، وإنما یفعل فعال مماثال لفعل غیرهأن یفعل إنسان فعل غیره
ِجدَّ ِجدا مماِثال ِلِجدِّ (و) ِاْعَمْل َعَمال ُمشاِبھا ِلعمِل الصالحین(السابقین أن یكونا كما یلي 

وعندئذ یكون قولك عمال مشابھا ھو المفعول المطلق المبین للنوع، وكذلك ). الحریِص
ذا المفعول المطلق وقیل اعمل عمل الصالحین، وجد جد جدا مماثال، فإذا حذف ھ

الحریص فعمل الصالحین في ھذه الحالة نائب عن المفعول المطلق المحذوف وكذلك 
 .جد الحریص  نائب مفعول مطلق

وھذا ) َجَدْدُت الِجدَّ(و) اجتھدُت االجتھاَد(أن یكون مقترنا بأل العھدیة مثل : الثالث
فإن كان المعھود بین . لقا، وأن یكون نائب مفعول مطلقیحتمل أن یكون مفعوال مط

المتكلم والمخاطب ھو اجتھاد المتكلم نفسھ، وأنھ أدخل علیھ أل الستحضار صورتھ، 
 وإن كان المعھود فعل شخص آخر فإنھ یكون . فھو مفعول مطلق ألنھ فعل المتكلم
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 ذلك االجتھاِد الذي َتْعَلُم اجتھدُت اجِتھادا مثَل(نائب مفعول مطلق، وكأن المتكلم یقول 
 ).أن فالنا قد اْجَتَھَده

أو على مرات ) اسم مرة( المفعول المطلق المبین للعدد وھو الذي یدل على المرة -3
وُحِمَلِت األرُض والجباُل َفُدكَّتا (صدور الفعل ویكون مصدرا مثنى أو مجموعا مثل 

َخَطْوُت َخْطَوًة، (و) َسَجْدُت َسَجداٍت(ومثل ) َرَكْعُت َرْكعتین(ومثل ) َدكًَّة واِحدًة
 ).وَخْطَوَتْیِن، وُخُطواٍت

 

ینصب المفعول المطلق الفعل وھو العامل األصلي :  عامل النصب للمفعول المطلق-4
في نصبھ أو ما یعمل عملھ وھو المصدر، والوصف المشتق الذي ھو اسم الفاعل أو 

 :أمثلتھ فیما یأتيصیغة المبالغة او اسم المفعول وتوضیح ذلك و
) ُیْؤِمُن المؤمنون بربِّھم إیمانا راسخا( الفعل یعمل النصب في المفعول المطلق مثل -1

 .فإیمانا مفعول مطلق مبین للنوع منصوب، وعامل النصب فیھ الفعل یؤمن
 : ویشترط في الفعل الذي ینصب المفعول المطلق ثالثة شروط

مثل عسى ولیس ومثل فعل التعجب ومثل نعم  أن یكون متصرفا فالفعل الجامد :األول
 .وبئس ال تنصب المفعول المطلق

 . أن یكون تاما فالفعل الناقص مثل كان وأخواتھا ال ینصب المفعول المطلق:الثاني
  أال یكون ملغى من العمل، فإن كان ملغى مثل ظن وأخواتھا إذا توسطت بین :الثالث

 .فعول المطلقالمفعولین أو تأخرت عنھما فال ینصب الم
توكال ) التوكَُّل على اِهللا َتَوكُّال حقیقیا یقوُد إلى الفوِز في الدارین( المصدر مثل -2

مفعول مطلق مبین للنوع ألنھ وصف بأنھ حقیقي، منصوب، وعامل نصبھ المصدر 
 .الذي ھو التوكل

 إخالصا )كن ُمخِلصا في عمِلَك إخالصا ُیساِعُد على بناِء وطِنك( اسم الفاعل مثل -3
 .مفعول مطلق منصوب، وعامل نصبھ اسم الفاعل مخلصا

الظلُم فتَّاٌك بأھِلِھ َفْتكا (ومثل ) ھشاٌم ِمْعطاٌء إعطاًء جزیال( صیغة المبالغة مثل -4
وفتكا . إعطاء مفعول مطلق منصوب، وعامل نصبھ صیغة المبالغة معطاء) شدیدا

 .اكمفعول مطلق منصوب، وعامل نصبھ صیغة المبالغة فت
5 
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ذو الُخُلِق الحسِن محبوٌب ُحبا (ومثل ) الُمِجدُّ ُمكَرٌم إكراما َیستِحقُّھ( اسم المفعول مثل -
إكراما مفعول مطلق منصوب وعامل نصبھ اسم المفعول مكَرم، وحبا مفعول ) صادقا

 .مطلق وعامل نصبھ اسم المفعول محبوب
 :ملحوظتان

ھو اسم الفاعل وصیغة المبالغة واسم الوصف الذي ینصب المفعول المطلق : األولى
 .المفعول

أما اسم التفضیل فال خالف بین النحاة في أنھ ال ینصب المفعول المطلق وما ورد في 
الشعر من مجيء اسم منصوب بعد اسم التفضیل فلیس المفعول المطلق فیھ منصوبا 

 :باسم التفضیل، بل بفعل محذوف مثل
 )ُلْؤما وَأْبَیُضُھْم ِسْرباَل َطبَّاِخ  ُمُھْم أمَّا الملوُك فأنَت الیوَم َأأل(

فكلمة لؤما مفعول مطلق لكنھا لیست منصوبة باسم التفضیل أألمھم ولكن بفعل محذوف 
 .یدل علیھ اسم التفضیل وھو تلؤم والتقدیر فأنت الیوم أألمھم تلؤم لؤما

ق مثل اسم وأما الصفة المشبھة فمعظم النحاة یرون أنھا ال تنصب المفعول المطل
 :التفضیل، ورأى بعضھم أنھا تنصبھ مستدال بقول النابغة

 )َطَرَب الواِلِھ أو كالُمْخَتِبل  وَأراِني َطِربا في إثِرِھم(
فكلمة َطَرَب الوالھ مفعول مطلق وناصبھ على ھذا الرأي الصفة المشبھة َطِربا، ولكن 

ب والتقدیر أراني َطِربا الجمھور یقولون إن الصفة المشبھة دلت على الفعل وھو أطر
 .في إثرھم َأْطَرُب َطَرَب الوالھ

أن الوصف الذي ینصب المفعول المطلق ال بد أن یكون متصرفا أي یتغیر : الثانیة
 .وضعھ ویتأثر بالعوامل بحسب موقعھ اإلعرابي

 

 ینوب عن المفعول المطلق في النصب على : ما ینوب عن المفعول المطلق-5
 ما یدل علیھ وھي كلمات لیست مصادر لألفعال السابقة لھا وھي المفعولیة المطلقة

 :كثیرة من أھمھا ما یلي
اسم المصدر وھو یختلف عن المصدر في أنھ ال یجرى في االشتقاق على فعلھ؛ 

اسم مصدر للفعل اغتسل الذي ) ُغسل(فحروفھ تنقص عن حروف الفعل غالبا مثل 
اْنتَصَر (و) اْفَتَرَق ُفْرَقًة(و) َتَوضََّأ ُوُضوءا( و)ِاْسَتَمَع َسَماعا(مصدره اغتسال ومثل 

سماعا،  ووضوءا،  وفرقة،  ونصرا أسماء  :  فكل من ھذه الكلمات) َنْصرا ُمَؤزَّرا
 مصادر وكل منھا یعرب نائب مفعول مطلق ألنھا لیست موافقة للفعل في لفظھ مثل

 .ق منصوب، وفعلھ كلمنيكالما نائب مفعول مطل) َكلََّمِني خالٌد كالما مفیدا (
فجلوسا وجذال كل منھما نائب ) َفِرْحُت َجَذال(و) َقَعْدُت ُجُلوسا( مرادف المصدر مثل -2

مفعول مطلق ألنھ لیس مصدر الفعل السابق لھ، بل ھو مرادفھ، ویقال أیضا في مثل 
 .ھذه الحالة إن المصدر المنصوب بعد الفعل ھو من معناه ال من لفظھ

صدر في االشتقاق أي المجتمع معھ في االشتقاق أي في أصول مادة  مالقي الم-3
فكل من نباتا ) وَتَبتَّْل إلیھ َتْبتیال(ومثل ) واُهللا َأْنَبَتُكْم ِمَن األرِض نباتا(االشتقاق مثل 

وتبتیال نائب مفعول مطلق،  ولیس ھذا النوع من قبیل اسم المصدر بل فقط لوحظ فیھ 
 .عتبر قسما خاصا في النیابة عن المفعول المطلقالمالقاة في االشتقاق وا

 :ملحوظتان
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المفعول المطلق المؤكد لفعلھ ال ینوب عنھ عند حذفھ إال اسم المصدر أو : األولى
المصدر المرادف لھ، أما المفعول المطلق المبین للنوع أو للعدد فینوب عنھ اسم 

 .عن المفعول المطلقالمصدر، والمصدر المرادف، وما سیأتي مما یصلح للنیابة 
فلھ ثالثة ) َفِرْحُت َجَذال(إذا انتصب بعد الفعل مصدر من معناه ال من لفظھ مثل : الثانیة

 :أوجھ من اإلعراب
 أن یعرب مفعوال مطلقا وللنحاة رأیان في العامل الذي نصبھ فمنھم من یرى أن :األول

أن العامل فیھ فعل ومنھم من یرى . الذي نصبھ ھو الفعل المذكور في الجملة فرحت
َفِرْحُت وَجِذْلُت (محذوف من لفظھ والفعل المذكور یدل علیھ والتقدیر على ھذا الرأي 

 .وھذا رأي سیبویھ وجمھور النحویین) َجَذال
 . أن یعرب مفعوال ألجلھ أي فرحت ألجل الجذل:الثاني
 . أن یعرب حاال ویؤول بمشتق أي فرحت حال كوني جذالن:الثالث

على كلیتھ كلفظ كل وجمیع وعامة وتضاف أي كلمة من ھذه الكلمات إلى  ما یدل -4
كل نائب ) فال َتِمیلوا كَل المیِل(المصدر، وأكثرھا ورودا في النیابة كلمة كل مثل 

: ومنھ قول الشاعر. مفعول مطلق منصوب بالفتحة، المیل مضاف إلیھ مجرور بالكسرة
 )ناِن كَل الظَّنِّ أن ال َتالِقیاَیُظ  وقد یجمُع اُهللا الشتیَتْیِن بعدما (
 ما یدل على بعضیتھ كلفظ بعض ونصف وشطر، وأكثرھا ورودا في النیابة كلمة -5

ولو َتَقوََّل : (بعض وتضاف أي كلمة من ھذه الكلمات إلى المصدر حین تنوب عنھ مثل
لیھ بعَض نائب مفعول مطلق منصوب بالفتحة، األقاویل مضاف إ) علینا بعَض األقاویِل

 ).ِاْعَمْل ِبِجدٍّ ثم َروِّْح عن نفِسَك بعَض الترویح(ومثل . مجرور بالكسرة
مات ( ما یدل على ھیئتھ وھو ما یكون فیھ المصدر اسم ھیئة على وزن فعلة مثل -6

میتة نائب مفعول مطلق منصوب بالفتحة، سوء مضاف إلیھ مجرور ) الكافُر میتَة سوء
 .بالكسرة

كلمة مثل أحسن وأعظم وأجمل وأسوأ وأقبح وأتم وأحق مثل  ما یدل على وصفھ ب-7
فكلمة أحسن نائب مفعول مطلق ) عاَمْلُتُھ أحسَن ُمعاَملٍة(و) ِسْرُت أحسَن السَّْیِر(

 .منصوب، والمصدر مضاف إلیھ مجرور
 الضمیر العائد على المصدر، وھو ضمیر متصل یعود على مصدر سابق أو على -8

 ومن یكفْر بعُد منكم فإني ُأعذُِّبُھ عذابا ال ُأعذُِّبُھ أحدا من (ثل مصدر یفھم من السیاق م
أعذبھ األولى فعل مضارع فاعلھ ضمیر مستتر تقدیره أنا، الھاء مفعول بھ ) العالمین

مبني على الضم في محل نصب، عذابا نائب مفعول مطلق منصوب، أعذبھ الثانیة 
ا، الھاء نائب مفعول مطلق ضمیر أعذب فعل مضارع فاعلھ ضمیر مستتر تقدیره أن

متصل مبني على الضم في محل نصب، والتقدیر ال أعذب تعذیبا مثل التعذیب 
أحب من )  ُأِحبُّ زیدا ُحبا عظیما ال ُأِحُبُھ أحدا غیَره(المذكور، أحدا مفعول بھ، ومثل 

أحبھ فعل مضارع، الھاء ضمیر متصل مبني على الضم في محل نصب نائب مفعول 
فالنا مفعول أول مقدم ألظن، الفاعل ضمیر مستتر ) فالنا أُظنُُّھ حاضرا( ومثل مطلق،

تقدیره أنا، الھاء نائب مفعول مطلق یفھم من مصدر الفعل أظن والتقدیر أظنھ ظنا، 
 .أو أظنھ الظن حاضرا. حاضرا مفعول ثان

 لھ مثل  اسم اإلشارة المشار بھ إلى المصدر، ویأتي المصدر بعد اسم اإلشارة صفة-9
ذلك أو تلك في ) ضربُتُھ ذلك الضرَب) (قرأُت تلك القراءَة) (َأْكَرْمُتُھ ذلك اإلكراَم(
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األمثلة السابقة نائب مفعول مطلق مبني على السكون، أو على الكسر في محل نصب، 
 اإلكرام صفة لھ، كذلك القراءة والضرب، ویجوز أحیانا حذف المصدر الذي 
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والتقدیر ). ضربُت ذلك(فتقول ) ُضِرب اللصُّ(ا إذا قیل یوصف بھ اسم اإلشارة كم
 .ضربت مثل ذلك الضرب الذي ُضِربھ اللص

) َدقَِّت الساعُة ثالَث دقاٍت( عدد المصدر أي اسم العدد المضاف إلى المصدر مثل -10
ثالث في المثال األول نائب مفعول ). فاجِلُدوھم ثمانین َجْلَدًة(أو الممیز بالمصدر مثل 

ثمانین نائب مفعول مطلق منصوب بالیاء . لق منصوب، دقات مضاف إلیھ مجرورمط
قرأ القارُئ َسْبَع (ومثل . ألنھ ملحق بجمع المذكر السالم، جلدة تمییز منصوب بالفتحة

 ).ناظرُتُھ عشرین مناَظَرًة(ومثل ) قابلُتُھ خمسیَن مقابلًة(ومثل ) قراءاٍت
سوطا ) َضَربوا المذنَب َسْوطا أو َسْوطین(ثل  آلة المصدر أي آلة فعل المصدر م-11

نائب مفعول مطلق منصوب بالفتحة، سوطین نائب مفعول مطلق منصوب بالیاء، ومثل 
 .سھما نائب مفعول مطلق منصوب بالفتحة) َرَمْیُت الطائَر َسھما(

أي نائب مفعول مطلق ) ربحُت أيَّ ِربٍح( أي التي تفید معنى الوصفیة مثل -12
 ) أيَّ َسْیٍر ِسرَت؟(الفتحة، ربح مضاف إلیھ مجرور، وأي االستفھامیة مثل منصوب ب

 .أي اسم استفھام وھو نائب مفعول مطلق منصوب بالفتحة، سیر مضاف إلیھ
أي أيَّ ضرب تضربھ؟، وما الشرطیة مثل ) ما تضرُب زیدا؟( ما االستفھامیة مثل -13

ما في المثالین مبني على السكون في أي أيَّ جلوس شئتھ فاجلس، ف) ما شئَت فاجِلْس(
 .محل نصب نائب مفعول مطلق

) ألم تغتِمْض عیناك لیلَة َأْرَمِد( ظرف الزمان الذي یدل على زمان المصدر مثل -14
لیلة نائب مفعول مطلق منصوب، أرمد مضاف . األرمد ھو الذي أصاب عینھ الرمد

 .یابة الزمان عن المصدر قلیلوقیل إن ن. إلیھ مجرور، والتقدیر اغتماض لیلة أرمد
 

 یحذف عامل المفعول المطلق ویبقى المفعول المطلق : حذف عامل المفعول المطلق-6
 :منصوبا ویقال إنھ منصوب بفعل محذوف وذلك على التفصیل اآلتي

 المفعول المطلق المؤكد ال یحذف عاملھ ال جوازا وال وجوبا؛  وذلك ألن المفعول -1
 ھو للتأكید والتقویة لعاملھ، وحذف العامل ینافي ذلك؛ حیث إن المطلق المؤكد إنما

 .المحذوف ال یقوى وال یؤكد، ولذلك لم یجز حذفھ
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 : المفعول المطلق المبین للنوع أو للعدد یحذف عاملھ جوازا أو وجوبا بحسب ما یلي-2
في  یحذف العامل جوازا إذا دلت علیھ قرینة ولم یكن ھناك ما یوجب حذفھ، وذلك -1

أي سرت سیر زید ) َسْیَر زیٍد(فیجاب ) أيَّ َسْیٍر سرَت؟(مثل جواب المستفھم إذا قال 
ما ضربُت (أو جواب المتحدث نفیا مثل . فسرت الفعل الناصب لسیر محذوف جوازا

) كم ضربَت زیدا؟(ومثل . أي ضربتھ ضربا مؤلما) َبَلى َضْربا ُمؤِلما(فیجیب ) زیدا
 ُقُدوما : (ومثل ما یقال للقادم من سفر.  ضربتینأي ضربتھ) ضربتین(فیجیب 
أي تحج حجا ) َحجا َمْبُرورا(أي قدمت قدوما مباركا، أو لمن یرید الحج ) ُمباَركا

والحذف في . أي حججت حجا مبرورا) َحجا َمْبُرورا(مبرورا، أو لمن قدم من الحج 
 .كل ھذه األمثلة لداللة القرینة على الفعل المحذوف

 :ذف العامل وجوبا في مواضع منھا یح-2
 إذا كان المصدر نائبا عن فعلھ، وذلك ألنھ ال یجمع بین البدل والمبدل منھ، وھو على -أ

 :نوعین
  ما یقع في الطلب أي األمر أو النھي أو الدعاء أو االستفھام التوبیخي:النوع األول

ذوف وجوبا تقدیره ضرب مفعول مطلق لفعل مح) َفَضْرَب الرِّقاِب: ( مثال األمر-
 :ومثل. فاضربوا الرقاب

 )َفَنْدًال ُزَریُق الماَل َنْدَل الثَّعاِلِب  على حیَن َأْلَھى الناَس ُجلُّ أموِرھم(
الندل الخطف وزریق اسم رجل یحثھ صاحبھ على خطف المال كما تخطف الثعالب 

ه اندل یا ندال مفعول مطلق لفعل محذوف تقدیر. فرائسھا والناس مشغولون بأمورھم
 .زریُق الماَل

ومن النحاة من قال إن ھذا الحذف عندما ینوب المصدر عن فعلھ ال یكون واجبا إال 
 بالتكرار مثل 

 )فما َنْیُل الخلوِد بُمستطاِع  َفَصْبًرا في مجاِل الموِت َصْبَرا(
 .یخاطب الشاعر نفسھ ویقول لھا صبرا أي اصبري صبرا

فقعودا مفعول مطلق لفعل . أي قم قیاما وال تقعد قعودا) وداِقیاما ال ُقُع: ( مثال النھي-
 .محذوف وجوبا

َسْقًیا لَك، وَرْعًیا لَك، وَتْعًسا لھ، وُبؤًسا لھ، وَوْیَحَك، وَوْیَلَك، وُبْعَدَك، :  مثال الدعاء-
 :وُسْحَقَك، فكل ھذه المصادر أفعالھا محذوفة وجوبا ومنھا قول الشاعر

 )بلَھ األُكفِّ كأنھا لم ُتْخَلِق  ًیا ھاماُتھاَتَذُر الجماِجَم ضاِح(
أي ترك األكف، وبلھ إما منصوب بفعلھ المھمل وإن لم یصح النطق بھ، أو بفعل 
مرادف لفعلھ المھمل وھو اترك عند الجمھور أي اترك ذكر األكف بلھ أي تركا ومثلھا 

 بمعنى رحمھ ویحھ وویلھ فكل منھا منصوب بفعلھ المھمل أو بفعل من معناه فویح
رحمة، وویل بمعنى أحزنھ أو أھلكھ حزنا أو إھالكا وھي تقال عند الشتم والتوبیخ، ثم 

 .كثر استعمال ویح وویل حتى صارت كالتعجب یقولھا اإلنسان لمن یحب ویبغض
توانیا مفعول مطلق لفعل محذوف ) َأَتواِنًیا وقد َجدَّ الِجدُّ؟: ( مثال االستفھام التوبیخي-

 )َأَتَصاِبًیا وقد َعالَك الَمشیُب؟(ومثل . دیره أتتوانىوجوبا تق
 :ملحوظتان

 . المصادر ویحك، وویلك، وبعدك، وسحقك سمعت مضافة فھي واجبة النصب:األولى
 المصادر الطلبیة كلھا في أمثلة األنواع األربعة السابقة إذا كانت مضافة فھي :الثانیة
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وإذا كانت مفردة أو . نھ ال یجب نصبھامنصوبة عند جمھور النحاة، ومنھم من قال إ
معرفة بأل فإنھ یجوز فیھا الرفع على أنھا مبتدأ محذوف الخبر، والنصب على أنھا 

ویٌل لھ أو الویُل لھ أو ) (سقٌى لھ أو السقُى لھ أو َسْقیا لھ(مفعول مطلق فیقال مثال 
 ).ویَلھ

د تذكر النعمة، أو تذكر ما یقع في الخبر وتدل علیھ قرینة وذلك عن:  النوع الثاني
الشدة، أو ظھور ُمعِجب، أو االمتثال، أو خطاب مرِضيٍّ عنھ، أو خطاب مغضوب 

 .علیھ
أي أحمد حمدا وأشكر شكرا وال أكفر ) َحْمدا وُشكرا ال ُكفرا: ( مثال تذكر النعمة-

 ).كفرا
 .أي أصبر صبرا وال أجزع جزعا) َصْبرا ال َجَزًعا: ( مثال تذكر الشدة-
 .أي أعجب عجبا) َعَجًبا لھذا األمِر: (ال ظھور المعجب مث-
 .أي أسمع سمعا وأطیع طاعة) َسْمًعا وطاعًة: ( مثال االمتثال-
 .أي وأكرمك كرامة أو وتكرم كرامة) َأْفَعُل ذلك وَكراَمًة: ( مثال خطاب المرضي عنھ-
 تكید كیدا وال تھم ھما أي ال) ال أفعُل وال َكْیًدا وال َھما: ( مثال خطاب المغضوب علیھ-
 .أي وترغم رغما) ال فعلُت ذلك ورغًما(و

 :ملحوظتان
 من النحاة من یعتبر ھذا النوع من الخبر وھو تذكر النعمة أو الشدة أو العجب :األولى

َحِمدُت َحْمًدا (أو االمتثال إنشاء غیر طلبي، وذلك نظرا للفظ العامل فإنھ یقدر خبرا مثل 
ومنھم من یعتبره خبرا لفظا ) عُت َسْمًعا وَصبرُت َصْبًرا الخوشكرُت ُشكًرا وَسِم

 .ومعنى
 ھذه المصادر وما شابھھا قد تجيء مفردة دون ذكر ما یمیزھا وحینئذ یجوز :الثانیة

أو ) َشكرُت ُشكرا(و) شكرا(و) َحِمْدُت حمدا(و) حمدا(حذف فعلھا ویجوز ذكره مثل 
 ).َأْشُكُر ُشكًرا(

 :جاء بعدھا ما یمیزھا ویبین ما تعلقت بھ وذلك على ثالثة أوجھویجب حذف فعلھا إن 
ِصْبَغَة (، )َوْعَد اِهللا(، )سنَة اِهللا(، )كتاَب اِهللا( أن یبین فاعلھا بجعلھ مضافا إلیھ مثل -1

. ومعنى حنانیك تحنن علي مرة بعد مرة أو حنانا بعد حنان) َدَواَلْیَك(، )َحناَنْیَك(، )اِهللا
 .داولة على األمر، أو تداوال بعد تداولومعنى دوالیك م

) َسْعَدْیَك(، )َلبَّْیَك(، )َمعاَذ اِهللا(، )ُسبحاَن اِهللا( أن یبین مفعولھا بجعلھ مضافا إلیھ مثل -2
 .ومعنى لبیك ألبیك تلبیة بعد تلبیة، ومعنى سعدیك أسعدك إسعادا بعد إسعاد

 ).َعَجًبا منك(، )ُشكًرا لك(، ) لكَحمًدا( أن یبین ما یمیزھا بحرف جر یتعلق بھ مثل -3
 إذا كان المصدر واقعا بعد إما التفصیلیة وكان تفصیال لعاقبة جملة تقدمت علیھ -ب

أي ) فإما َمنا بعُد وإما ِفداًء حتى تضَع الحرُب أوزاَرھا(سواء أكانت الجملة طلبیة مثل 
 :فإما تمنون منا وإما تفدون فداء، أو خبریة مثل

 )ُتْخَشى وإما ُبُلوَغ السُّْؤِل واَألَمِل   فإما ردَّ واقعٍة ألْجَھَدنَّ(
 .أي فإما أرد رد واقعة، وإما أبلغ بلوغ السؤل

 إذا كان العامل خبرا عن اسم ذات ویعبرون عنھ أیضا باسم عین وكان المصدر -ج
 .مكررا أو محصورا أو معطوفا علیھ أو كان المبتدأ مقترنا بھمزة استفھام

 .أي أنت تسیر سیرا سیرا) أنَت َسْیًرا َسْیًرا(كرر  مثال الم-
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 .أي ما أنت إال تسیر سیرا) ما أنَت إال َسْیًرا( مثال المحصور -
 .أي إنما أنت تسیر سیرا) إنما أنَت َسْیًرا(
 .أي أنت تأكل أكال وتشرب شربا) أنَت َأْكًال وُشْرًبا( مثال المعطوف علیھ -
 .أي أأنت تسیُر َسْیًرا؟) أأنَت َسْیًرا؟( االستفھام  مثال المبتدأ المقترن بھمزة-
 . إذا كان المصدر مؤكدا لنفسھ أو مؤكدا لغیره-د

أي أعترف ) لُھ عليَّ ألٌف ُعْرًفا(فالمؤكد لنفسھ ھو الواقع بعد جملة ال تحتمل غیره مثل 
ویسمى ھذا المصدر مؤكدا . اعترافا، فاعترافا مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا

 .سھ ألنھ مؤكد للجملة التي قبلھ، وھي المصدر نفسھ في المعنى ألنھا ال تحتمل غیرهلنف
والمؤكد لغیره ھو الواقع بعد جملة تحتملھ وتحتمل غیره، وتصیر بذكر المصدر نصا 

 . فحقا مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا تقدیره أحقھ حقا) أنَت ابِني َحقا(فیھ مثل 
 جملة التي قبلھ تصلح لھ ولغیره فمعنى أنت ابني یمكن أنویسمى مؤكدا لغیره الن ال

 یكون حقیقیا، وأن یكون مجازیا بمعنى أنت عندي في الحنو بمنزلة ابني فعندما  یقال 
وكان المصدر ھو الذي أكدھا . حقا تصبح الجملة نصا في أن المراد البنوة الحقیقیة

ھذا (، و )ھو مستقیٌم َحقا(، و )ھذا صحیٌح َقْطًعا(ومثلھ . وبذلك یسمى مؤكدا لغیره
 ).ھذا مستخدٌم اتفاًقا(، و )ھذا وارٌد َنصا(، و )جائٌز َشْرًعا

 إذا كان المصدر مقصودا بھ التشبیھ بعد جملة تشتمل على فاعل المصدر في -ھـ
فكل من صوت ) لھ بكاٌء بكاَء الثَّْكَلى(ومثل ) لزیٍد صوُت صوَت حماٍر(المعنى مثل 
ء الثكلى مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا تقدیر األولى یصوت صوت حمار، وبكا

فإذا لم یكن قبل المصدر جملة بل كان مفردا . حمار وتقدیر الثانیة یبكي بكاء الثكلى
مثل صوتھ صوُت حمار وجب الرفع وكان مبتدأ وخبرا، وكذلك إذا كان قبل المصدر 

نى مثل ھذا بكاٌء بكاُء الثكلى وھذا جملة ولكنھا لیست مشتملة على فاعل الفعل في المع
 .صوٌت صوُت حمار وجب الرفع وكان مبتدأ وخبرا
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 تطبیق
)1( 

 :استخرج مما یأتي المفعول المطلق وبین نوعھ
 )إنا فتحنا لك فتحا مبینا (-1
 )كال سنكتب ما یقول ونمد لھ من العذاب مدا (-2
 )لة واحدةفیمیلون علیكم می (-4   )فأخذناھم أخذ عزیز مقتدر (-3
 )یأیھا الذین آمنوا اذكروا اهللا ذكرا كثیرا (-6       )وال تبذر تبذیرا (-5
 )ثم یعیدكم فیھا ویخرجكم إخراجا (-8)  فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة (-7
  )ولیتبروا ما علوا تتبیرا (-9

 )إن اهللا وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم (-10
 )كم ویرید الذین یتبعون الشھوات أن تمیلوا میال عظیماواهللا یرید أن یتوب علی (-11
 )ورتل القرآن ترتیال (-12

)2( 
 :بین عامل النصب في المفعول المطلق فیما یأتي

 )قال اذھب فإن جھنم جزاؤكم جزاء موفورا (-1
    )وكذبوا بآیاتنا كذابا (-2
 . المتبع ھواه مسرف على نفسھ إسرافا شدیدا-3
 وقوف شحیح ضاع في الترب خاتمھ ل إن لم أقف بھا بلیت بلى األطال-4
 جالینوس في طبھ) میتة(موتة    یموت راعي الضأن في جھلھ -5
 . المصباح وھاج وھجا قویا-6
 . الرسول صلى اهللا علیھ وسلم معظم تعظیما ومكرم تكریما-7
 . في یوم الفتح كانت األصنام محطمة تحطیما-8
 .منعا ال تطع من كان مناعا الخیر -9

 )یأیھا الذین آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوال سدیدا (-10
 )ھنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزاال شدیدا (-11
 . أكثر من الدراسة واالجتھاد ففي ذلك تقدمك تقدما ملموسا-12

)3( 
 :بین نائب المفعول المطلق فیما یأتي واذكر نوعھ

 ).ھا كل البسط فتقعد ملوما محسوراوال تجعل یدك مغلولة إلى عنقك وال تبسط (-1
 . حفظ أخوك اآلیة أتم حفظ، وأداھا أحسن أداء-2
 . تقبل اهللا مریم قبوال حسنا وأنبتھا نباتا حسنا-3
 . قد تنجح بعض النجاح إذا اعتمدت على نفسك كل االعتماد-4
 . سوف أعلمك تعلیما لم أعلمھ أحدا غیرك-5
 .سعى في الخیر أي سعي لكي تكون نافعا ألمتك ال بد أن ت-6
 . ألنك صدقت في معاملتك سوف أجزیك ذلك الجزاء الحسن-7
 . من عادة الطالب أن یقوموا وقوفا لمعلمیھم-8
 . فسر المعلم العبارة ثالث تفسیرات-9

 . جلد الحاكم شارب الخمر أربعین جلدة-10
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 . عاقب الشرطي المذنب فضربھ عصوین-11
 .ان اعمل ما شئت فكما تدین تد-12

)4( 
 : اذكر تقدیر العامل المحذوف للمفعول المطلق فیما یأتي

 ).وقضى ربك أال تعبدوا إال إیاه وبالوالدین إحسانا (-1
 . مھال یا أخي فقد أتعبتني-3  . رحمة بالفقراء أیھا التجار-2
  ألؤما وأنت كریم األصل؟-5  . رفقا بالضعفاء أیھا األقویاء-4
 . أداء األمانة واجب شرعا-7  .ین تبا لھ من خادع ذي وجھ-6
 . العباس لھ صوت صوت األسد-8
 . أخلص في عملك فإما جزاء حسنا وإما راحة نفس-9

 )قال معاذ اهللا أن نأخذ إال من وجدنا متاعنا عنده (-10
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)5( 
 :أكمل الجمل اآلتیة بما یناسب من مفعول مطلق أو نائب مفعول مطلق

 ……… مشى الفارس -2 ……أوالدكم  أیھا اآلباء واألمھات ربوا -1
…………  ملت إلى الشعر -4   .………… زارنا صدیقنا -3
  إن استقمت فقد ربحت -6   . المستقیم…………  انھج -5
 أحسن أخوك -8  .  ………… دقت الساعة -7

…………. 
 ……… أخلص في عملك -10   فإن الجزع ال یفید ………… -9

)6( 
 :مثل لما یأتي في جمل من عندك

 . مفعول مطلق مبین للنوع-2  . مطلق مؤكد مفعول-1
 . مفعول مطلق حذف فعلھ بعد إما-4 . مفعول مطلق مبین للعدد-3
 . نائب مفعول مطلق اسم مصدر-6 . نائب مفعول مطلق مرادف-5
 . مفعول مطلق حذف فعلھ في مجال الدعاء-8 . نائب مفعول مطلق ضمیر-7
 . مفعول مطلق حذف فعلھ في مجال االمتثال-9

 . نائب مفعول مطلق بلفظ أحسن-10
)7( 

 :أعرب ما یأتي
 )والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتالیات ذكرا، إن إلھكم لواحد (-1
 تموت الخوافي تحتھا والقوادم   ضممت جناحیھم على القلب ضمة-2
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 :المفعول لھ: ثالثا
ھو مصدر معلل لحدث :  تعریف المفعول لھ، ویسمى المفعول ألجلھ، ومن أجلھ-1

مشارك لھ في الزمان والفاعل، فھو یفید علة حدوث الفعل ویشاركھ في زمنھ وفاعلھ، 
 ُینفقون أمواَلُھْم ابتغاَء (عل الفعل من أجلھ مثل وعرف أیضا تعریفا مختصرا بأنھ ما ف

فابتغاء مفعول لھ منصوب وھو یفید علة اإلنفاق، وفاعل اإلنفاق وفاعل ) َمْرضاِة اِهللا
) حضرُت َرغبًة في الدراسِة(ومثلھ . االبتغاء واحد، وزمن اإلنفاق وزمن االبتغاء واحد

 ).َأْجَتِنُب المعاصَي خوًفا من اِهللا(و
  من التعریف أن المفعول لھ ال بد أن تجتمع فیھ ثالثة شروط لیكون مفعوال لھ، ویفھم

 :ولكي ینصب وھي
 أن یكون مصدرا فإذا لم یكن مصدرا لم یكن مفعوال لھ ووجب جره بحرف جر -1

 فإن الخلق وإن ) خلَق لكم ما في األرِض جمیعا(وھو الالم أو الباء أو من أو في مثل 
لفظ كم وھو الضمیر لیس مصدرا فلذلك جر بالالم وھو لیس كان للمخاطبین فإن 

 فإن السعي وإن كان ألعلى الدرجات إال أن ) َأْسَعى ألعَلى الدرجاِت(مفعوال لھ ومثل  
 .لفظ أعلى اسم تفضیل ولیس مصدرا فلذلك جر بالالم ولم یكن من قبیل المفعول لھ

ل القلب؛ وذلك ألن الباعث  یشترط في المصدر أن یكون قلبیا أي من أفعا:ملحوظة
فإذا لم یكن المصدر . على الفعل إنما یكون في القلب، ویكون الفعل من عمل الجوارح

فإن اإلمالق لیس من أفعال القلوب؛ ولذلك جاء ) وال َتْقُتلوا أوالَدكم من إمالق(قلبیا مثل 
لوا أوالَدكم َخْشَیَة وال َتْقُت(أما في قولھ تعالى . مجرورا بالالم ولیس من قبیل المفعول لھ

جْئُتَك (ومثل . فإن الخشیة من فعل القلوب فلذلك نصبت على أنھا مفعول لھ) إمالق
فلیس من المفعول لھ كذلك ألن المصدر لیس ) قراءًة للعلم، وقتال للكافر، وضربا لزید

 .قلبیا، وھو منصوب على نزع الخافض أي مجرور بعد حذف حرف الجر
 مفیدا للتعلیل، فإذا لم یكن كذلك لم یكن من قبیل المفعول ألجلھ  أن یكون معلال أي-2

ألن الشيء ال یعلل بنفسھ، وھو منصوب على نزع ) أحسنُت إلیك ِإنعاما علیك(مثل 
 .الخافض
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جئُتَك الیوَم ( أن یتحد مع فعلھ في الزمان والفاعل، فإذا فقد اتحاد الزمان مثل -3
جاء زیٌد إلكراِم (فعول لھ، وإذا فقد اتحاد الفاعل مثل لم یكن من قبیل الم) لإلكراِم غدا

 .فلیس من قبیل المفعول لھ كذلك) عمٍرو
اختلف الفاعل في تركبوھا ) والخیَل والبغاَل والحمیَر ِلَتْرَكُبوھا وزینًة(وفي قولھ تعالى 

ألن فاعل الخلق ھو اهللا تعالى، وفاعل الركوب ھم اآلدمیون فجاءت مجرورة بالالم، 
ا كلمة زینة فقد اتحد فیھا الفاعل فإن فاعل الخلق والتزیین أي جعلھا زینة ھو اهللا أم

 .تعالى فنصبت على أنھا مفعول ألجلھ
وھذا وھو اشتراط اتحاد الزمان والفاعل ھو رأي جمھور النحاة، وھناك من رأى عدم 

 .اشتراط ذلك واعتبر المثالین من قبیل المفعول لھ
 :ملحوظتان

َقَعْدُت عن (فعول ألجلھ قد یتقدم وجوده على وجود مضمون عاملھ مثل  الم:األولى
فإن وجود الجبن في النفس سابق على وجود القعود عن الحرب، وقد ) الحرِب ُجْبًنا

فإن ) ضربُت ابِني تأدیًبا(یكون تصور المفعول ألجلھ سابقا على الفعل العامل فیھ مثل 
ى الضرب، وھكذا في كل مصدر یدل على التأدیب یتصور أوال، ثم یبعث تصوره إل

 .غرض من األغراض مع عامل یدل على ما اتخذ وسیلة لتحصیل ھذا الغرض
والعلماء الذین اشترطوا اتحاد العامل والمصدر في الزمن فسروا ھذا االتحاد بأنھ قد 

آخر وقد یقع أول العامل في ) َھَرْبُت ُجْبًنا(یقع حدث العامل في أثناء زمن المصدر مثل 
، وقد یقع آخر العامل في أول زمن )َحَبْسُتَك َخوًفا من ِفرارك(زمن المصدر مثل 

وفي كل ھذه األمثلة وما یشابھھا فالمصدر مفعول ) جئُتك ِإصالًحا ِلحاِلك(المصدر مثل 
 .ألجلھ منصوب

 بعض النحاة أجاز اختالف الزمان والفاعل بین العامل والمصدر واعتباره :الثانیة
جئُتك أنَّ (ألجلھ إذا كان المصدر منسبكا من أن المؤكدة واسمھا وخبرھا مثل مفعوال 

جئُتك أْن (، أو من أن المصدریة الناصبة للمضارع وما بعدھا مثل )زیدا ُیكِرُمِني
، وزاد بعضھم المصدر المنسبك من كي المصدریة والفعل بعدھا مثل )ُیكِرَمِني زیٌد

 زوا في إعراب المصدر في الحاالت الثالث أن یجر وأجا) جئُتك كي ُیكِرُمِني زیُد(
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بالالم، أو أن یكون في محل نصب مفعوال ألجلھ والتقدیر على الجر إلكرام زید لي، 
 .والتقدیر على النصب إكراَم زید لي

 

 : المفعول لھ المستكمل لشروطھ الثالثة المتقدمة لھ ثالثة أحوال: حكم المفعول ألجلھ-2
 عن األلف والالم واإلضافة فیجوز نصبھ أو جره بحرف الجر  أن یكون مجردا-1

، )ضربُت ابِني ِلتأدیٍب(ویجوز جره فیقال ) ضربُت ابِني تأدیًبا(واألكثر نصبھ مثل 
َودَّ كثیٌر من :  (ال یجوز جره ومما جاء بالنصب قولھ تعالى: ومن النحویین من یقول

فحسدا مفعول ) كفارا َحَسًدا من عنِد أنُفِسِھْمأھِل الكتاِب لو یُردُّونكم من بعِد إیماِنكم 
 :ومما جاء بالجر قول الشاعر. ألجلھ منصوب

 )وَمْن تكونوا ناِصریِھ َیْنَتِصْر  َمْن َأمَُّكْم ِلَرغبٍة فیُكم ُجِبر(
 .فرغبة مصدر یفید التعلیل وقد جاء مجرورا بالالم وھو مجرد من أل ومن اإلضافة

ضربُت (الالم فیجوز جره ویجوز نصبھ واألكثر جره مثل  أن یكون محلى باأللف و-2
 ویجوز نصبھ فیقال ضربت ابني التأدیَب ومما جاء منصوبا قول الشاعر ) ابِني للتأدیِب

 )ولو َتَوالْت ُزَمُر األعداِء  ال َأْقُعُد الُجبَن عن الَھْیجاِء(
 :الجبَن مفعول لھ منصوب ومثلھ

 )َشنُّوا اإلغارَة ُفرسانا وُركبانا ِكُبوا َفَلْیَت لي ِبِھُم َقوما إذا َر(
 .اإلغارة مفعول ألجلھ منصوب أي تفرقوا وأتوا األعداء من كل الجھات ألجل اإلغارة

 أن یكون مضافا ویجوز فیھ النصب والجر على السواء وال یترجح أحدھما على -3
ا جاء بالنصب قولھ ومم) ضربُت ابِني ِلتأدیِبھ(و) ضربُت ابِني تأدیَبُھ: (اآلخر فتقول

 :، وقول الشاعر)َیْجَعلون أصابَعُھْم في آذاِنھم من الصواعِق َحَذَر الموت(تعالى 
 )وُأْعِرُض عن َشْتِم اللئیِم َتَكرُّما وَأْغِفُر عوراَء الكریِم ادخاَره(

حذر الموت مفعول ألجلھ منصوب، وادخاره مفعول ألجلھ منصوب، ومما ورد بالجر 
 .خشیة اهللا مجرور بمن)  منھا َلَما َیْھِبُط من خشیِة اهللاوإنَّ(قولھ تعالى 
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 :یعمل النصب في المفعول ألجلھ العوامل التالیة:  عامل النصب في المفعول لھ-3
ُیْخِلُص (و) َقَصْدُتُھ ابتغاَء معروِفھ(وھو العامل األصلي في نصبھ مثل :  الفعل-1

 ).العامُل في عمِلِھ رغبًة في الثواِب
 )البحُث في الكتِب طلَب الُحصوِل على المعرفِة ضروريٌّ للُمَتعلِم(مثل : مصدر ال-2
 ).ھشاٌم مجتھٌد أمال في التفوِق(مثل :  اسم الفاعل-3
 ).خالٌد مقداٌم في الحرِب طلبا للشھادِة أو النصِر(مثل :  صیغة المبالغة-4
 ).الولُد محبوٌب إكراما ألبیھ(مثل :  اسم المفعول-5
 ).َصِھ احتراًما للُمتحدِث(مثل : لفعل اسم ا-6
 

 یجوز تقدم المفعول لھ على عاملھ سواء أكان منصوبا : تقدم المفعول لھ على عاملھ-4
 أم مجرورا مثل

 )وال َلِعبا ِمنِّي وذو الشیِب َیلعُب َطِرْبُت وما َشْوقا إلى الِبیِض َأطَرُب(
) َطَلًبا للعلِم ُیسافُر التالمیُذ(ثل وم. شوقا مفعول ألجلھ وقد تقدم على عاملھ وھو أطرب

 ).للتخلِص من ضرِر التدخیِن یبتعُد الناُس عنھ(ومثل 
 

 تطبیق
)1( 

 :استخرج المفعول ألجلھ مما یأتي واذكر حالتھ اإلعرابیة
  )والذین ینفقون أموالھم رئاء الناس (-1
 . شر الناس من ھابھ الناس اتقاء غضبھ-2
ھم إال نفورا، استكبارا في األرض ومكر السيء وال یحیق فلما جاءھم نذیر ما زاد (-3

 )المكر السيء إال بأھلھ
 )تتجافى جنوبھم عن المضاجع یدعون ربھم خوفا وطمعا (-4
 مخافة فقر فالذي فعل الفقر    ومن ینفق الساعات في جمع مالھ-5
 )ومن یفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصلیھ نارا وكان ذلك على اهللا یسیرا (-6
 )فأتبعھم فرعون وجنوده بغیا وعدوا (-7
 ) وال تجھروا لھ بالقول كجھر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم ال تشعرون (-8
 )فإن آنستم منھم رشدا فادفعوا إلیھم أموالھم وال تأكلوھا إسرافا وبدارا أن یكبروا (-9

 )فلیضحكوا قلیال ولیبكوا كثیرا جزاء بما كانوا یكسبون (-10
)2( 

 :بین عامل نصب المفعول لھ فیما یأتي
 . العالم مكرم اعترافا بفضلھ-2     .یقتصد العاقل في إنفاقھ ادخارا لیوم الشدة

 . السفر في البالد طلبا للرزق مباح-4     . ھلم إلى مجلس العلم بحثا عن الفائدة-3
  . البستاني منسق الحدیقة إمتاعا لألبصار-5
 .لى العبادة إیمانا بربھ التَِّقىُّ دؤوب ع-6

)3( 
 :أكمل ما یأتي بمفعول ألجلھ مناسب

 …… على المرء عدم إزعاج جیرانھ -2……… یتجھ الطالب إلى دراسة العلوم-1
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 .……… ینظف الناس بیوتھم -4 .……… یحرث الفالح األرض -3
 …… یعنى المھندسون بإتقان المباني -6 .……… یقوم الموظفون بواجبھم -5

)4( 
 :ا یأتي في جمل من عندكمثل لم

 . مفعول ألجلھ مضاف-2    . مفعول ألجلھ محلى بأل-1
 . مفعول ألجلھ تقدم على عاملھ-4  . مفعول ألجلھ مجرد من أل واإلضافة-3
 . مفعول لھ عاملھ مصدر-6   . مفعول ألجلھ عاملھ اسم فاعل-5

)5( 
 :أعرب ما یأتي

لوف حذر الموت فقال لھم اهللا موتوا ثم  ألم تر إلى الذین خرجوا من دیارھم وھم أ-1
 )أحیاھم إن اهللا لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس ال یشكرون

 )ثم آتینا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصیال لكل شيء (-2
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 المفعول فیھ: رابعا
ھو كل اسم زمان أو مكان سلط :  تعریف المفعول فیھ، وھو یسمى أیضا الظرف-1

أي صمت في یوم الخمیس، ) صمُت یوَم الخمیِس(علیھ عامل على معنى في مثل 
 .أي جلست في المكان الذي أمامك) جلسُت أماَمك(و

 :ویالحظ في التعریف السابق عدة أمور
المفعول فیھ ھو زمان أو مكان یحدث فیھ حدث وھو یحدد زمان الحدث أو  أن :األول

مكانھ ولذلك سمي مفعوال فیھ، وقد سمي أیضا عند البصریین بالظرف،  ألن الظرف 
في اللغة ھو وعاء الشيء، وبما أن الزمان أو المكان وعاء یحتوي الحدث؛ فقد 

 . وظرف المكاناصطلحوا على تسمیة كل منھما بالظرف، أي ظرف الزمان
 أن المفعول فیھ فضلة في الجملة، كسائر المفاعیل إذ ھو بعد استكمال الجملة :الثاني

 .ركنیھا األساسیین
 أن معنى تسلط العامل على المفعول فیھ أن الفعل قد یكون واقعا فیھ فعال مثل :الثالث

وھذا بخالف ) ما صمُت یوَم الخمیِس(، وقد ال یكون واقعا مثل ) صمُت یوَم الخمیِس(
سائر المفاعیل، فالمفعول بھ على معنى وقوع الفعل علیھ، والمفعول المطلق على معنى 
أنھ ھو الفعل نفسھ، والمفعول لھ على معنى كونھ علة الفعل، والمفعول معھ على معنى 

 .مصاحبة ما بعد حرف المعیة فیھ لما قبلھ
یھ أو ظرفا إال إذا كان منصوبا على  أن اسم الزمان أو المكان ال یسمى مفعوال ف:الرابع

أو كان منصوبا ال على ) یوُم الُجُمعِة یوٌم ُمباَرٌك(معنى في، فإذا لم یكن منصوبا مثل 
 فإنھ ال یسمى مفعوال فیھ أو )إنا نخاُف من ربِّنا یوما َعُبوسا َقْمَطِریرا(معنى في مثل 

لى مبتدأ وخبر، وفي ظرفا، ویعرب بحسب موقعھ في الجملة، فھو في الجملة األو
الثانیة مفعول بھ للفعل نخاف؛ ألن المؤمن ال ینتظر لیخاف في یوم القیامة فقط حتى 

 .تكون ظرفا، بل ھو یخاف یوم القیامة اآلن، ویعمل للنجاة من ھولھ؛ فھي مفعول بھ
 اسم الزمان أو المكان الذي یعتبر مفعوال فیھ أو ظرفا ھو الذي یضمن معنى :الخامس
صمُت في یوِم ( یكون مع لفظھ كلمة في ، فإن كانت في مذكورة لفظا مثل في، وال
فھو لیس من قبیل المفعول فیھ بل ھو جار ومجرور ) جلسُت في مكاِنك(أو ) الخمیِس

 .متعلق بالفعل كبقیة المجرورات
 

 المفعول فیھ حكمھ النصب إذا استوفى شروطھ التي سبقت في : حكم المفعول فیھ-2
 ان مما یصلح للظرفیة بحسب ما سیأتي في أنواعھ، ویكون نصبھ بالفتحة التعریف وك

فبكرة وتحتھا ) َتجِري تحَتھا األنھاُر(ومثل ) وَسبِّحوه ُبْكَرًة وَأِصیال(إذا كان معربا مثل 
وإذا (ویكون في محل نصب إذا كان مبنیا مثل . ظرفا زمان ومكان منصوبان بالفتحة

إذا ظرف للزمان المستقبل مبني على السكون في محل )  عنھَسِمعوا اللَّْغَو َأعَرضوا
حیث ظرف مكان مبني على الضم في محل ) اذَھْب حیُث َذَھَب محمٌد(نصب، ومثل 

 .نصب
 

 :  ینقسم الظرف إلى قسمین: تقسیم الظرف إلى زمان ومكان-3
یوم، وبكرة، وصباحا، : ( ظرف زمان وھو ما یدل على زمان وقوع الفعل مثل-1
 ) .ینا، وساعة، وشھرا، ولحظةوح
أمام، وراء، فوق، تحت، : ( ظرف مكان وھو ما یدل على مكان وقوع الفعل مثل-2



  2003اْلُلَمُع اْلَبھیَّة  في قواعد اللغة العربیة          محمد محمود عوض اهللا            الطبعة الثانیة 
=============================================================== 

 311

 ).لدى، عند، بین، خالل، یمین، شمال، مرمى، مجرى، مصیف
 

 :ینقسم ظرف الزمان إلى قسمین:  تقسیم ظرف الزمان إلى مبھم ومختص-4
حین، وزمان، ومدة، : (مقدر مثل ظرف زمان مبھم وھو ما یدل على زمن غیر -1

 ) .ووقت
شھر رمضاَن، : ( ظرف زمان مختص وھو ما یدل على زمن مقدر مثل-2

 ) .ویوم الُجُمعِة، وساعة الشروِق، ووقت الغروِب
 :ویكون الزمان مختصا بواحد مما یأتي

 . إذا كان معلوما یكون مختصا بالعلمیة أو بالتعریف بأل أو باإلضافة-أ
 ) صمُت رمضاَن، اْعَتَمْرُت َرَجَب(رمضان، ورجب : میة مثال العل-
 ) أجیُئَك الیوَم، ألقاَك اللیلَة(الیوم، واللیلة :  مثال المعرف بأل-
أزوُرَك یوَم الُجُمعِة، احتفلنا شھَر (یوم الجمعة، شھر ربیع األول :  مثال المضاف-

 ) ربیع
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 . أو بالعدد إذا كان غیر معلوم وكان نكرة یكون مختصا بالوصف-ب
ِسْرُت َزَمًنا طویال، تحاَوْرنا وقًتا (زمنا طویال، وقتا مریحا :  مثال النكرة الموصوفة-

 ) ُمریحا
 ) ِسْرُت یوًما أو یومین أو ُأسبوًعا( مثال النكرة المعدودة یوما أو یومین -
 

 : ینقسم ظرف المكان إلى قسمین: تقسیم ظرف المكان إلى مبھم ومختص-5
ن مبھم وھو ما لیس لھ صورة أي ھیئة وشكل محسوس وال حدود  ظرف مكا-1

محصورة أي نھایات مضبوطة من جوانبھ، أو ھو ما ال تعرف حقیقتھ إال بما یضاف 
إلیھ، أو ما افتقر إلى غیره في بیان صورة مسماه، مثل كلمة مكان فإنھا ال تعرف 

 :حقیقتھا إال بإضافتھا مثل مكان زید، وھو ثالثة أنواع
أمام ووراء وفوق وتحت ویمین وشمال ومنھا ذات الیمین (ألفاظ الجھات الست وھي  -أ

 ) .وذات الشمال وأعلى وأسفل
ویلحق بأسماء الجھات ما یشابھھا في الشیاع أي شدة اإلبھام واالحتیاج إلى ما یبین 

عند، ولدى، وبین، وناحیة، وجانب، وجھة، ومكان، ووسط، وإزاء، (معناھا مثل 
 ) .ُتجاهوحذاء، و

والغلوة ) ِمیل، وَفْرَسخ، وَغْلَوة، وَبِرید: ( ألفاظ المقادیر أي مقادیر المساحات مثل-ب
ھي رمیة السھم، أي ما یقدر أن یبلغھ السھم، وقد فسرھا المتقدمون بمائة باع والباع 
ھو مقدار ما بین أصابع الیدین إذا ما مدت الیدان محاذیتین للصدر، والمیل عشر 

 .البرید أربعة فراسخ، والفرسخ ثالثة أمیالغلوات، و
ھذا الذي ذكر من أن ألفاظ المقادیر من الظروف المبھمة ھو رأي جمھور : ملحوظة

ومن النحاة من ذھب . النحاة وذلك ألنھا وإن كانت معلومة المقدار فھي مجھولة الصفة
 .إلى أنھا لیست من الظروف المبھمة ألنھا معلومة المقدار

من مصدر الفعل كمجِلس من جلس جلوسا ومرَمى من رمى رمیا ومجَرى  ما صیغ -ج
من جرى جریا، ومنھم من قال ما صیغ من مادة الفعل، وھو على وزن مفٍعل أو مفَعل 

 .ویسمى في المشتقات باسم المكان كما سیأتي
واعتبار  ما صیغ من مصدر الفعل من ظرف المكان المبھم ھو رأي الجمھور وھناك 

جلسُت (إن كان المصدر غیر مضاف وال موصوف مثل : لى التفصیل فقالمن ذھب إ
) َجَلسُت َمْجِلَس زیٍد(فھو مبھم وإن كان مضافا أو موصوفا فھو مختص مثل ) َمْجِلًسا
 ) .جلسُت َمْجِلًسا قریًبا من َمْجِلِس زیٍد(ومثل 

الدار، البلد، ( ظرف مكان مختص وھو ما لھ صورة وحدود محصورة مثل -2
 ) .لمسجد، القاعة، المحرابا
 

 ینقسم الظرف سواء أكان للزمان أم : تقسیم الظرف إلى متصرف وغیر متصرف-6
 :للمكان إلى متصرف وغیر متصرف

 الظرف المتصرف من ظروف الزمان أو المكان ھو ما یستعمل ظرفا وغیر ظرف -1
سرُت یوًما،  (حیث تستعمل كل من الكلمتین ظرفا مثل) مكان(وكلمة ) یوم(مثل كلمة 

فیوم في المثال ) یوُم َعَرَفَة یوُم الحِج(، وتستعمل غیر ظرف مثل ) وجلسُت مكاَن أحمَد
كلمة ) مكاُنك مكاٌن عاٍل(فیوم فاعل، ومثل ) جاء یوُم الجُمعِة(مبتدأ، ویوم خبر، ومثل 

صغُر المیُل أ(مكانك فاعل ومثل ) ارتفَع مكاُنك(مكانك مبتدأ، وكلمة مكان خبر، ومثل 
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قضینا في ( و) مضى شھٌر على سفِر ُأسرِتك( و) ھذه لیلٌة ُمقِمَرٌة( و) من الفرسِخ
فكل كلمات الزمان ) . قضیُت ُثُلَث الیوِم على شاطِئ البحِر( و) الحدیقِة یوًما جمیال

وھذا ھو . والمكان في ھذه األمثلة تعرب بحسب موقعھا حیث خرجت عن الظرفیة
 .معنى تصرف الظرف

 :ظرف غیر المتصرف ھو المالزم للظرفیة وھو نوعان ال-2
 . ما یالزم النصب على الظرفیة وال یفارقھا أصال:األول
 . ما یلزم أحد أمرین النصب على الظرفیة أو الجر بمن:الثاني

وھما ظرفان للماضي ) َقطُّ وَعْوُض( مثال ما ال یستعمل إال ظرفا من أسماء الزمان -أ
 لدھر مخصوص بالماضي أي فیما مضى من الزمانقط بمعنى ا. والمستقبل

 وھي بمعنى قطعا، وعوض ظرف الستغراق المستقبل وقد یستعمل للماضي أیضا 
وھما ال یستعمالن . بمعنى أبدا أو الدھر وسمي بھ ألنھ كلما مضى جزء عوضھ جزء

 أیُت مثَلھ ما ر( ، و) ھل سمعَت ذاك َقطُّ؟( و) ما رأیُتھ َقطُّ(إال بعد نفي أو شبھھ مثل 
فھو ال یستعمل إال ظرفا إذا أرید بھ سحر ) سحر(ومنھا ) . ال أفعُلُھ َعْوَض( و) َعْوُض

فإذا لم یرد بھ سحر یوم معین فإنھ یكون ) جئُتَك یوَم الُجُمعِة َسَحَر(یوم بعینھ مثل 
 ).إال آَل لوٍط نجیناھم بسحٍر(متصرفا مثل 

َبَلى وُرُسُلنا (اء المكان لدى، ووْسط مثل  ومثال ما ال یستعمل إال ظرفا من أسم-ب
ویالحظ أن األلف المقصورة في لدى قلبت یاء مع الضمیر، ومثل ) َلَدْیِھْم َیكُتبون

بإسكان السین، أما إذا كانت السین مفتوحة فتكون الكلمة ظرفا ) جلسُت َوْسَط القوِم(
 .متصرفا

  أسماء الزمان قبل وبعد مثل  مثال ما یلزم النصب على الظرفیة أو الجر بمن من-ج
واتَِّبُعوا أحسَن ما ُأنِزَل إلیكم من ربِّكم من قبِل أن یأتَیُكُم ) (إنھم كانوا قبَل ذلك ُمحِسنین(

والذین عملوا السیئاِت ثم تابوا من ) (فبأيِّ حدیٍث بعَدُه ُیؤمنون) (العذاُب ثم ال ُتنصرون
 ). رحیمبعد ذلك وأصَلُحوا إن ربَّك من بعِدھا لغفوٌر

 مثال ما یلزم النصب على الظرفیة أو الجر بمن من أسماء المكان عند، وفوق مثل -د
وإن ُتصِْبھم سیئٌة یقولوا ھذه من عنِدك قل كٌل من ) (وِعنَدھم قاِصراُت الطَّْرِف َأْتراب(

 إذ) (أفلم ینظروا إلى السماِء فوَقھم كیف بنیناھا وزیناھا وما لھا من فروج) (عنِد اهللا
 ) .جاءوكم من فوِقكم ومن أسفَل منكم

 :ملحوظتان
 الذي یجر بمن من الظروف یشبھ الظروف في أن لھ متعلقا كما للظروف :األولى

متعلق، والمتعلق ھو االستقرار أو الوقوع أو الحصول فیكون تقدیره مستقر أو كائن أو 
 خبرا أو صفة حاصل أو واقع أو استقر أو كان أو وقع أو حصل، ویكون ھذا المتعلق

 .أو صلة أو حاال بحسب موقعھ في الجملة
وبإلى ) حتى متى( الجر بمن ھو الكثیر للظروف، وقد ورد الجر بحتى مثل :الثانیة
 .وھذا قلیل یقتصر فیھ على السماع) إلى أین؟( و) إلى متى؟(مثل 

 : فیما یلي أمثلة لظروف غیر متصرفة للزمان أو المكان-ھـ
على الضم في محل نصب وتكون دائما مضافة إلى الجملة التي  حیُث وھي مبنیة -1

حیث ظرف مكان ) واقُتلوُھم حیُث َثِقْفُتُموُھم وأخِرجوُھم من حیُث َأخَرجوكم. (بعدھا
مبني على الضم في محل نصب وجملة ثقفتموھم في محل جر مضاف إلیھ، من حیث 
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 وجملة أخرجوكم من حرف جر، حیث ظرف مكان مبني على الضم في محل جر بمن،
 .في محل جر مضاف إلیھ
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اآلَن َخفََّف اُهللا ( اآلَن وتأتي ظرف زمان وتكون مبنیة على الفتح في محل نصب -2
 ) .عنكم

َذَھَب أمِس ( أمِس وھي ظرف زمان وھي مبنیة على الكسر وتكون في محل نصب -3
 ) .والعبرُة بما في الغِد

 وھي مبنیة على السكون وتكون في محل نصب  َلُدْن وتكون ظرفا للزمان أو المكان-4
ھْب لنا ) (ھشاٌم ُمِجدٌّ َلُدْن َدَخَل المدرسَة(أو جر بمن وتكون مضافة إلى مفرد أو جملة 

 ).من َلُدْنَك رحمة
 إذ وھي ظرف للزمان الماضي مبني على السكون ویكون في محل نصب ویضاف -5

والفعل یستمعون وإن كان مضارعا ) ىإذ یستِمعون إلیك وإذ ھم َنْجَو(إلى جملة مثل 
إذ َتسَتِغیُثون ربَّكم فاستجاب لكم (لفظا فھو ماض معنى والتقدیر إذ استمعوا إلیك، ومثل 

وواضح ) التقدیر إذ استغثتم ربكم فاستجاب لكم) أني ُمِمدُُّكم بألٍف من المالئكِة ُمْرِدِفین
، وما ورد مما یوھم إضافتھا إلى أن إذ تضاف إلى الجملة االسمیة وإلى الجملة الفعلیة

إذ (فھو لیس من قبیل اإلضافة إلى المفرد بل إلى الجملة والتقدیر ) إْذ ذاك(المفرد مثل 
وقد تأتي إذ مضافا إلیھا فال تكون ظرفا، بل المضاف ) . إذ ذاك كذاك(أو ) كان ذاك

 ) .َتِئٍذ، وَوْقَتِئٍذیوَمِئٍذ، وحیَنِئٍذ، وساَع(ھو الظرف، وتجر في ھذه الحالة وتنون مثل 
:  ما جاء بمعنى إذ أي داال على الزمان الماضي من الظروف المبھمة مثل:ملحوظة

حین، ووقت، ویوم،  وزمن، ومدة، تجوز إضافتھ إلى ما تضاف إلیھ إذ أي إلى جملة 
اسمیة أو فعلیة، فإن كان مضافا إلى جملة فعلیة فعلھا مبني فإنھ یكتسب البناء من الفعل 

) َمْن َحجَّ فلم َیْرُفث ولم َیْفُسق َرَجَع كیوَم َوَلَدْتُھ أمُّھ( یبنى مثلھ للتناسب بینھما مثل أي
كیوَم الكاف حرف جر، یوم مجرور بالكاف وھو ظرف زمان مبني على الفتح في 
محل جر وھو مضاف وجملة ولدتھ أمھ في محل جر مضاف إلیھ وقد بني یوم ألن 

 :ومثل. بعده فعال ماضیا مبنیا
 ) فقلُت َأَلمَّا َأْصُح والشیُب واِزُع  َعَلى حیَن عاتبُت الَمشیَب على الصِّبا(

على حیَن على حرف جر حین ظرف زمان مبني على الفتح في محل جر، جملة 
 .عاتبت في محل جر مضاف إلیھ وقد بني الظرف حین ألن بعده فعال ماضیا مبنیا

فقد بني الظرف حین ألن بعده فعال مضارعا ) لیِمعلى حیَن َیْسَتْصِبیَن كلَّ ح(ومثل 
وإذا كان مضافا إلى جملة اسمیة أو إلى جملة . مبنیا على السكون التصالھ بنون النسوة

فعلیة فعلھا مضارع معرب فإنھ یجوز فیھ اإلعراب والبناء واإلعراب أرجح عند بعض 
قال اُهللا ھذا یوُم ینفُع  (النحویین، والبصریون یوجبون اإلعراب وال یجیزون البناء مثل

والمجیزون . یوم خبر مرفوع بالضمة ألن بعده فعال مضارعا معربا) الصادقین صدُقھم
فیوَم عندھم خبر مبني على ) ھذا یوَم ینفُع الصادقین صدُقھم(للبناء استدلوا بقراءة نافع 

 .رالفتح في محل رفع، وأجیبوا بأن یوم ھنا ظرف منصوب متعلق بمحذوف ھو الخب
فإذا كان الظرف داال على المستقبل فإنھ یشبھ إذا في أنھ ال یضاف إال إلى جملة فعلیة 

 ).َأجیُئَك حیَن یجيُء زیٌد(مثل 
وإن كان الظرف غیر مبھم بل محدودا مثل شھر وحول وعام فإنھ ال یضاف إلى جملة 

 ) .یوم الخمیس، وشھر رمضان، وعام الفیل(بل یضاف إلى مفرد مثل 
وھي ظرف للزمان المستقبل ویكون مبنیا على السكون في محل نصب،  إذا -6

وتضاف إلى جملة فعلیة فإذا ورد ما یوھم أنھا مضافة إلى جملة اسمیة فال بد أن یقدر 
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التقدیر إذا ) إذا السماُء انفطرْت(لالسم في أول الجملة فعل محذوف یفسره المذكور مثل 
ك في موضوع الفاعل، وفي موضوع انفطرت السماء انفطرت، وقد سبق ذكر ذل

فإذا جاء الخوُف رأیَتھم ینظرون إلیك َتدوُر (ومثالھا . أدوات الشرط غیر الجازمة
إذا جئَت ). (أعیُنھم كالذي ُیْغَشى علیھ من الموِت فإذا َذَھَب الخوُف َسَلُقوُكم بألسنٍة حداٍد

 ) .أكرمُتك
فید الشرط، وتكون مضافة  لما وھي ظرف زمان مبني وتربط بین جملتین أي ت-7

والجملة الشرطیة التي بعدھا مضافا إلیھا، وتكون جملة الجواب ھي التي عملت 
وَلمَّا جاَءُھم رسوٌل من عنِد اِهللا (النصب في لما، وتكون في محل نصب بالجواب مثل 

ا أداة لم) مصدٌق لما َمَعُھْم نبَذ فریٌق من الذین أوتوا الكتاَب كتاَب اِهللا وراَء ظھوِرھم
شرط غیر جازمة وھي ظرف للزمان الماضي مبني على السكون في محل نصب، 

 .وجملة جاءھم في محل جر مضاف إلیھ
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) لمَّا رجَع المسافُر خرَج أھُلھ الستقباِلھ(ویغلب أن تكون الجملتان بعد لما ماضیتین مثل 
. 
اب أو وقتھ  مع وھي ظرف زمان أو مكان ویعبرون عنھا بأنھا اسم لمكان االصطح-8

( و) جلَس زیٌد َمَع عمٍرو( و) جاَء زیٌد َمَع عمٍرو(ومثل ) إن َمَع الُعْسِر ُیْسرا(مثل 
والمشھور فیھا فتح العین وأنھا معربة ) ال تحزْن إن اَهللا َمَعنا(و) جئُت َمَع العصِر

ھو ونقل فیھا إسكان العین بالبناء و. لشبھھا بعند في أنھا تقع خبرا وحاال وصفة وصلة
 قلیل مثل 

 ) وإن كانْت زیارُتُكم ِلماما   َفِریِشَي ِمْنُكُم وَھواَي َمْعُكْم( 
وقیل . وقد أجاب سیبویھ عن البیت بأنھ ضرورة شعریة. ریشي معناھا كسوتي أو ثیابي

وھذا إذا اتصل بھا متحرك، أما إذا اتصل بھا . إن إسكان العین لغة قبیلتین من العرب
) جلسُت مِع القوِم(و) جلسُت مَع القوِم(وز فیھا الفتح والكسر مثل ساكن فقد نقل أنھ یج

وقد . فالفتح طلبا للخفة، والكسر على األصل في التقاء الساكنین والتخلص منھما بالكسر
جاء (تفرد َمَع وترد المھا فتكون َمَعى مثل فتى فتخرج عن الظرفیة وتكون حاال مثل 

) وَأْفَنى رجاِلي فبادوا َمعا(مثال السابق وللجمع مثل وتستعمل  للمثنى كال) الرجالن َمعا
 ) إذا حنَِّت األولى َسَجْعَن لھا َمعا(ومثل 

 مذ ومنذ وھما اسما زمان مبنیان ویضافان إلى الجملة االسمیة وإلى الجملة الفعلیة، -9
ما رأیُتُھ ُمْذ ( و) َمُمْنُذ َقِد(أو ) ما رأیُتُھ ُمْذ َقِدَم(وإضافتھما إلى الجملة الفعلیة أكثر مثل 

 ومثل ) ُمْنُذ ھو قادٌم(أو ) ھو قادٌم
 ) ولیدا وكھال حیَن ِشْبُت وَأْمَرَدا  فما زلُت أبِغي الخیَر ُمْذ أنا یاِفٌع( 

ففي إعرابھما ) ما رأیُتُھ ُمْذ یوماِن أو ُمْنُذ یوماِن(فإذا جاء ما بعدھما مرفوعا مثل 
 :وجھان
لسكون في محل رفع، وخبره یومان، والتقدیر أمد انقطاع  مذ مبتدأ مبني على ا:األول

 .الرؤیة یومان
 مذ ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب وھو متعلق بمحذوف خبر :الثاني

متقدم، ویومان مبتدأ مؤخر، والتقدیر مضى على انقطاع الرؤیة یومان أي مذ مضى 
 . یومان أو مذ كان یومان

فأكثر النحاة یعتبرونھما في ھذه الحالة حرفي جر ویكونان وإذا جاء ما بعدھما مجرورا 
أي من یوم الجمعة، ) ما رأیُتُھ ُمْذ یوِم الُجُمعِة(بمعنى من إذا كان المجرور ماضیا مثل 

 .أي في یومنا) ما رأیُتُھ ُمْنُذ یوِمنا(وبمعنى في إذا كان المجرور حاضرا مثل 
بین ظرف مكان ) ليٌّ َبیَن أصدقاِئھجلس ع( بین ھي ظرف مكان في الغالب مثل -10

َبیَن َعِشیٍِّة (وتأتي أحیانا للزمان مثل . منصوب بالفتحة وأصدقائھ مضاف إلیھ
 ومثل ) وُضحاھا

 ) ُیَغیُِّر اُهللا من حاٍل إلى حاِل  ما بیَن َغْمَضِة عیٍن وانتباھِتھا ( 
ال األول ومثل وتضاف بین إلى اسم متعدد أي أكثر من مفرد مثل أصدقائھ في المث

 ) .لھ ما بیَن أیدینا(، ) بیَن المؤمنین(، ) بیَن أصحاِبھ(، ) بیَن الناِس(
وتضاف إلى مفرد فیحتاج بعده إلى معطوف بالواو كما في المثالین عشیة وضحاھا، 

 .وغمضة عین وانتباھتھا
مثل و) ربُّ السمواِت واألرِض وما بیَنھما(وإن أضیفت إلى ضمیر متعدد لم تكرر مثل 
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فإن أضیفت إلى ضمیر غیر متعدد كررت مع العطف مثل ) . یتنازعوَن بیَنھم أمَرھم(
وجعلوا بیَنھ وبیَن (ومثل ) قال ذلك بیِني وبیَنك أیَّما األَجَلیِن قضیُت فال ُعدواَن عليَّ(

 ) .الِجنَِّة َنَسبا
الة تكون وقد تضاف إلى بین ألف زائدة فتصبح بینا وتظل ظرفا إال أنھا في ھذه الح

بینا ) بیَنا ِھشاٌم نائٌم حضَر أخوه(مبنیة على السكون وال تضاف إال إلى جملة مثل 
ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب، جملة ھشام نائم في محل جر مضاف 

 .إلیھ
وقد تتصل بھا ما الزائدة فتصبح بینما وتظل ظرفا وتكون مبنیة على الفتح وتعتبر ما 

على السكون ال محل لھ من اإلعراب، وقد تعتبر كلمة واحدة فیقال حرفا زائدا مبنیا 
بیَنما نحُن جلوٌس عنَد رسوِل اِهللا إذ (إنھا مبنیة على السكون وتضاف إلى جملة مثل 

وقد تأتي بین مكررة دون عطف ) طلَع علینا رجٌل شدیُد سواِد الشعِر شدیُد بیاِض الثیاِب
 إنھ لیس بالُحلِو وال ( فتح الجزأین مثل فتكون مركبة َبیَن َبیَن وتبنى على
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لیس الرجُل بالقصیِر وال بالطویِل (أي بین الحالوة والملوحة، ) بالمالِح ولكنھ بیَن بیَن
 .أي بین القصر والطول) ولكنھ بیَن بیَن

سألُت عنھ ( صباح مساء ھذا أیضا ظرف مركب یبنى على فتح الجزأین مثل -11
بحثُت عنھ (ومثلھ لیل نھار ) عامُل إلنھاِء عمِلھ فیعمُل صباَح مساَءَیِجدُّ ال) (صباَح مساَء
 ) .لیَل نھاَر

 ذا صباح وذات صباح وذا مساء وذات مساء ھذه الكلمات كلھا ظروف زمان مثل -12
وتكون ذا ظرفا معربا ) زرُتھ ذا مساٍء أو ذاَت مساٍء) (جئُتھ ذا صباٍح أو ذاَت صباٍح(

 اف إلیھ، وذات ظرف منصوب بالفتحة وما بعدھامنصوبا باأللف وصباح مض
 . مضاف إلیھ

ذات ظرف ) لقیُت َمشقًَّة ذاَت یوٍم( ذات یوم وذات لیلة أیضا ظرفا زمان مثل -13
ذات ظرف منصوب، لیلة ) سھرُت ذاَت لیلٍة ألْكِمَل البحَث(منصوب، یوم مضاف إلیھ 

 .مضاف إلیھ
لمتین فقط ھما الیمین والشمال مثل وقد تستعمل ذات ظرف مكان إذا أضیفت إلى ك

وترى الشمَس إذا َطَلعت َتزاوُر عن كھِفھم ذاَت الیمیِن وإذا َغَربت َتقِرُضھم ذاَت (
 ) .الِشماِل

وأزَلَفنا َثّم ( َثّم تستعمل ظرف مكان وتكون مبنیة على الفتح في محل نصب مثل -14
 ) .اآلَخرین

غلب أن تكون متصلة بما الزائدة مثل  ریَث وریَثما ریث ظرف زمان مبني، واأل-15
ریثما ظرف زمان مبني على الفتح في محل نصب، ما ) انتِظْر ریَثما یحُضُر الجمیُع(

ویجوز إعرابھا على أنھا كلمة . حرف زائد مبني على السكون ال محل لھ من اإلعراب
 .واحدة فیقال ریثما ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب

أي مكان ) سافَر عليٌّ بدَل ُعَمر( مكان ظرف مكان وھو معرب مثل  بدَل بمعنى-16
 .عمر فإن كانت بمعنى بدیل فھي اسم متصرف

أي بدل ھذا فإن ) خْذ ھذا مكاَن ھذا( مكان بمعنى بدل ظرف مكان معرب مثل -17
 .كانت مكان بمعناھا األصلي فھي متصرفة
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ظرف مكان منصوب، ) األشجاِر َتَنزَّْھُت خالَل ( خالَل وھي ظرف مكان مثل -18
 .ظرف زمان منصوب) سآِتیَك خالَل النھاِر(وقد تأتي مفیدة للزمان مثل 

أي ) وقفُت دوَن زیٍد( دون ظرف مكان بمعنى تحت أو أسفل ال بمعنى رديء مثل -19
مستَوى معیشِة كثیٍر من الناِس دوَن ) (الموُت دوَن ذلك(ومثل . في مكان قریب منھ

 ).ناسِبالُمستوى الم
 ).اقُتلوا یوسَف أو اطَرحوه أرَضا( أرض وھي ظرف مكان یكون منصوبا مثل -20
سرُت حوَل ) (داَر الالعُب حوَل الملعِب(حول ظرف مكان مثل :  حوَل وحواَلْي-21

 ).جلَس حواَلْي الِمَنصَِّة(وقد یرد بصورة المثنى حواَلْي مثل ) الشجرِة
 

عمل النصب في المفعول فیھ الفعل أو المصدر أو  ی: عامل النصب في المفعول فیھ-7
وذلك ألن الذي یقع . الوصف المشتق وھو اسم الفاعل وصیغة المبالغة واسم المفعول

فإن الجلوس وھو الحدث ھو الذي وقع ) جلسُت أماَمك(في الظرف ھو الحدث فإذا قیل 
لجلوس كذلك ھو فإن ا) كان ُجلوسي أماَمك(أو ) أنا جالٌس أماَمك(أمامك فإذا قیل 

الحدث، والمصدر یدل على الحدث بداللة المطابقة ألنھ ھو الحدث، والفعل والصفة 
یدالن على الحدث بداللة التضمین، ألن الفعل معناه الحدث والزمان، والصفة معناھا 

 .الذات والحدث القائم بھا أو الواقع منھا أو الواقع علیھا أو الثابت لھا
 ).ضربُت زیدا یوَم الُجُمعِة أماَم األمیِر(في الظرف  من أمثلة عمل الفعل -
 ).عجبُت من ضرِبك زیدا یوَم الُجُمعِة) (السھُر لیال مرِھٌق( من أمثلة عمل المصدر -
أنا قادٌم ) (الُمِجدُّ ُمَؤٍد واجَبھ الیوَم وغًدا) (ھشاٌم مسافٌر غًدا( من أمثلة عمل اسم الفاعل -

 ) .غًدا
 ).الكریُم كریٌم طوَل حیاِتھ( المبالغة  من أمثلة عمل صیغة-
ھو المشھوُر عنَد الشدائِد ) (الَمَحلُّ مفتوٌح صباحا( من أمثلة عمل اسم المفعول -

 ).والمعروُف عنَد القتاِل
یحذف عامل النصب في الظرف، ویكون حذفھ جائزا :  حذف عامل النصب للظرف-8

 :أو واجبا على التفصیل التالي
وازا إذا كان جوابا لسؤال عن تعیین زمان أو مكان أو معدود من  یحذف العامل ج-1

 .الزمان أو المكان
 )متى وصلَت؟(جوابا لمن سأل ) مساًء( مثال حذف العامل في جواب تعیین الزمان -
أین وضعَت (جوابا لمن سأل ) عنَد ھشاٍم( مثال حذف العامل في جواب تعیین المكان -

 ).الكتاَب؟
كم (جوابا لمن سأل ) یومین( في جواب كم للمعدود من الزمان  مثال حذف العامل-

 ).یوما سرَت إلى المدینِة؟
كم (جوابا لمن سأل ) فرسخین( مثال حذف العامل في جواب كم للمعدود من المكان -

 ).فرسخا سرَت في رحلِتك؟
 : یحذف العامل وجوبا في الحاالت اآلتیة-2
ذي ھو العامل فیھ وجودا عاما ویسمیھ النحاة  إذا وقع الظرف خبرا وكان متعلقھ ال-أ

السفر مبتدأ، غدا ظرف زمان منصوب متعلق بمحذوف ) السفُر غًدا(كونا عاما مثل 
وتقدیر المحذوف كائن أو مستقر أو حاصل أو واقع، أو كان . خبر، والحذف ھنا واجب
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ظرف مكان الكرم مبتدأ، عند ) الكرُم عنَد حامٍد(ومثل . أو استقر أو حصل أو وقع
منصوب متعلق بمحذوف خبر، والتقدیر كائن أو مستقر، أو كان أو استقر، حامد 

 .مضاف إلیھ
فوق ) رأیُت عصفورا فوَق الشجرِة( إذا وقع الظرف صفة بأن كان بعد نكرة مثل -ب

ظرف مكان منصوب، الشجرة مضاف إلیھ وھو متعلق بمحذوف في محل نصب صفة 
اشتریُت الكتاَب من مكتبٍة (ومثل . قرا أو كان أو استقرلعصفورا تقدیره كائنا أو مست

 أمام ظرف مكان متعلق بمحذوف صفة لمكتبة، والتقدیر كائنة أو ) أماَم الجامعِة
 .مستقرة أو كانت أو استقرت

عندك ظرف ) ُأْعِجْبُت بالرجِل عنَدك( إذا وقع الظرف حاال بأن جاء بعد معرفة مثل -ج
 .والتقدیر كائنا أو مستقرا، أو كان أو استقر عندكمكان متعلق بمحذوف حال، 

عند ظرف مكان ) قرأُت في الكتاِب الذي عنَد الُمعلِم( إذا وقع الظرف صلة مثل -د
وال . وھو جملة صلة ال محل لھا من اإلعراب. متعلق بمحذوف تقدیره استقر أو كان

 تكون إال جملة فیقدر یقدر المتعلق بعد االسم الموصول إال فعال؛ وذلك ألن الصلة ال
المحذوف فعل تلك الجملة، وال یقدر مفردا مثل كائن أو مستقر ألنھ ال یصلح أن یكون 

 .صلة
وھذا سیأتي في ( إذا كان الظرف مشتغال عنھ أي جاء بعده فعل اشتغل بضمیره -ھـ

 فیقدر قبل الظرف فعل محذوف وجوبا موافقا للفعل المذكور مثل ) موضوع االشتغال
یوم الخمیس ظرف زمان منصوب، ومضاف إلیھ، والعامل )  الخمیِس سافرُت فیھیوَم(

فیھ محذوف وجوبا یفسره الفعل المذكور تقدیره سافرت ویكون تقدیر الجملة سافرُت 
یوَم الخمیِس سافرُت فیھ وإنما وجب حذف األول ألن الثاني الذي یفسره عوض عنھ، 

ر مجرورا بفي ألن ضمیر الظرف ال وجاء الضمی. وال یجمع بین العوض والمعوض
 .ینصب على الظرفیة فال یقال سافرتھ بل یجب جره بفي فیقال سافرت فیھ

أي كان ذلك حینئذ واسمع اآلن، ) حینئٍذ اآلَن( إذا كان الظرف مسموعا بالحذف مثل -و
حینئذ ظرف زمان منصوب متعلق . أو حصل ما تقول حین إذ كان كذا واسمع اآلن

اآلن ظرف زمان مبني على الفتح في محل نصب . قدیره كان أو حصلبفعل محذوف ت
 .متعلق بفعل محذوف تقدیره اسمع

 

  : ما یقبل النصب على الظرفیة من أسماء الزمان والمكان-9
 : یقبل النصب على الظرفیة من أسماء الزمان ما یلي-أ

 ووقت حین( كل اسم دل على الزمان وكان بمعنى في سواء أكان مبھما مثل -1
شھر رمضان، ویوم الجمعة، وزمنا طویال، ویومین، (أو مختصا مثل ) وزمان
أو غیر متصرف مثل ) یوم، وساعة، وشھر(وسواء أكان متصرفا مثل ) وأسبوعا

 ) .حیث، وإذ، واآلن، وقط(
وإذا وقع اسم الزمان المتصرف مسبوقا بحرف جر فإنھ یكون مجرورا بحرف الجر، 

 .رف الجر، وكان متضمنا معنى في فإنھ ینصب على الظرفیةوإذا لم یكن مسبوقا بح
بدَأ ( اسم الزمان المصوغ على وزن مفَعل أو مفِعل إذا جاء متضمنا معنى في مثل -2

 ) .اعتكفُت َمبدَأ اللیِل) (انتظرُتھ مغِرَب الشمِس) (العامُل البناَء َمطَلَع الشمِس
 : یلي یقبل النصب على الظرفیة من أسماء المكان ما-ب
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 ).عند، ولدى، ویمین، وشمال، وأمام، ووراء، وبرید، ومیل( اسم المكان المبھم مثل -1
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وال یقبل اسم المكان المختص النصب على الظرفیة بل یجر بحرف الجر مثل المسجد 
 ) جلسُت في الحدیقِة(وال یقال صلیت المسجد، الحدیقة یقال ) صلیُت في المسجِد(یقال 

 .دیقةوال یقال جلست الح
فإنھ یجوز نصبھ ظرفا، ) عند، ولدن(وإذا كان ظرف المكان المبھم متصرفا مثل 

 ).جئُت من عنِد عمٍرو( و) وقفُت عنَد زیٍد(ویجوز جره بحرف الجر من مثل 
 :ملحوظتان

 إنما كان قبول ظرف الزمان بجمیع أقسامھ النصب، وقبول المبھم فقط من :األولى
 الذي ھو العامل األصلي في نصب الظرف یدل على ظروف المكان النصب ألن الفعل

الزمان بالتضمن؛ حیث إن الزمان أحد مدلولي الفعل اللذین ھما الحدث والزمان، 
. فتضمنھ معنى الزمان جعلھ یقوى على نصب جمیع أسماء الزمان مبھمھا ومختصھا

ذلك لم یقو على أما داللتھ على المكان فھي بااللتزام ألن المكان لیس من مدلول الفعل فل
ومن . نصب جمیع أسماء المكان بل ینصب المبھم منھ فقط لداللتھ علیھ في الجملة

النحاة من أضاف سببا آخر لعدم نصب الفعل لظرف المكان المختص بأنھ قد یلتبس 
اشتریُت (بالمفعول بھ، وظرف الزمان المختص ال یحدث فیھ ذلك اللبس ألنھ إذا قیل 

خطر ببال أحد أن یوم الجمعة مفعول بھ وأن الشراء تم لیوم الجمعة، ال ی) یوَم الُجُمعِة
فإن الدار یمكن أن تشترى وبذلك ال تصلح أن تكون ظرف ) اشتریُت الداَر(أما إذا قیل 

 .مكان منصوبا
سمع نصب ظرف المكان المختص مع الفعلین دخل وسكن والبعض أضاف : الثانیة

) سكنُت الداَر(و) دخلُت البیَت: (ب واألمثلةإلیھما نزل، ونصب الشام مع الفعل ذھ
 :وفي إعراب كلمة البیت أو الدار أو الشام أربعة أقوال للنحاة) ذھبُت الشاَم(و

أنھا منصوبة على أنھا ظرف مكان مثل ظرف المكان المبھم، وأن ھذا النصب : األول
 .لھا شاذ، وھذا رأي المحققین من النحاة

) سكنُت في الداِر(و) دخلُت في البیِت(ع الخافض واألصل أنھا منصوبة على نز: الثاني
 .فحذف حرف الجر فانتصب الظرف) ذھبُت إلى الشاِم(و

أنھا منصوبة على التشبیھ بالمفعول بھ الن الفعل الالزم قاصر عن نصب : الثالث
 .المفعول بھ كالصفة المشبھة التي تنصب الشبیھ بالمفعول بھ

 .ھا مفعول بھأنھا منصوبة على أن: الرابع
ویسمى ) مجِلس ومقَعد( ما صیغ من مصدر الفعل على وزن مفَعل أو مفِعل مثل -2

اسم المكان في المشتقات، وشرط نصبھ على الظرفیة أن یكون عاملھ من لفظھ أي 
فمجلس ومقعد ) قعدُت َمْقَعَد عمٍرو(و) جلسُت َمجِلَس زیٍد(موافقا لھ لفظا في مادتھ مثل 

 .ان منصوبكل منھما ظرف مك
فإذا كان الفعل العامل فیھ من غیر لفظھ فإنھ یتعین جره بفي وال ینصب على أنھ ظرف 

 .وال یقال جلست مرمى زید) جلسُت في َمرمى زیٍد(مكان مثل 
وقد جاء اسم المكان على وزن مفَعل منصوبا على الظرفیة وعاملھ غیر موافق لھ في 

) ھو ِمنِّي َمْزَجَر الكلِب(أي كائن مقعد القابلة، و) ابلِةھو ِمنِّي َمْقَعَد الق(اللفظ في قولھم 
وقد اعتبر جمھور . أي كائن مناط الثریا) ھو ِمنِّي َمناَط الثَُّریَّا( أي كائن مزجر الكلب و

والقیاس عند الجمھور أن یجر مفعل . النحاة ذلك شاذا ال یقاس علیھ وإن أجازه بعضھم
 .بلة، وفي مزجر الكلب، وفي مناط الثریابحرف الجر في فیقال في مقعد القا
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ومعنى مقعد القابلة أنھ في مكان قریب منھ كما تكون القابلة التي تقوم بتولید المرأة 
ومعنى مزجر الكلب أنھ في مكان بعید عنھ كبعد مكان زجر الكلب من . قریبة منھا

بعد مكان نوط زاجره لھ وھذا في مجال الذم، ومعنى مناط الثریا أنھ في مكان بعید ك
الثریا أي تعلقھا من الشخص الرائي، أي ال أدركھ في الشرف كما ال یدرك محل 

 .وھذا في مجال المدح. الثریا
 ینوب عن الظرف كلمات تدل على المكان أو الزمان : ما ینوب عن الظرف-10

 :وتنصب كما ینصب الظرف منھا
قرب ظرف مكان )  زیٍدجلسُت قرَب( المصدر وھو ینوب عن المكان قلیال مثل -1

منصوب، زید مضاف إلیھ، أي جلست مكان قرب زید فحذف المضاف وھو مكان 
. وأقیم المضاف إلیھ وھو المصدر مقامھ فأعرب بإعرابھ وھو النصب على الظرفیة

 .وما ورد من ھذا قلیل ال یقاس علیھ فال یقال آتیك ُجلوَس زیٍد أي مكان جلوسھ
آتیَك (را وشرطھ إفھام تعیین وقت أو مقدار مثل وینوب المصدر عن الزمان كثی

ظھَر النجُم َطْرفَة عیٍن ثم (انصراف ظرف زمان منصوب ومثل ) انصراَف الطالِب
ومثل ) آتیَك طلوَع الشمِس، وُقدوَم الحاجِّ(طرفة ظرف زمان منصوب، ومثل ) اختفى

طالب، ومدة وفي كل ھذه األمثلة األصل وقت انصراف ال) كان ذلك خُفوَق النجِم(
طرفة عین، ووقت طلوع الشمس، ووقت قدوم الحاج، ووقت خفوق النجم فحذف 

أي ) َحْلَب ناقٍة(أو ) انتظرُتھ َنْحَر َجزوٍر(ومنھ . المضاف وأقیم المضاف إلیھ مقامھ
 .مقدار نحر جزور أو مقدار حلب ناقة

الزمان  كلمة كل ویعبر عنھا عند بعض المؤلفین بكلیة الظرف تنوب عن ظرف -2
وتنوب عن ظرف المكان مثل ) یحُضر عليٌّ كَل یوٍم(ومثل ) مشیُت ُكلَّ الیوِم(مثل 

 .، ومثل كل جمیع) َمَشْیُت كلَّ البریِد) (سرُت كلَّ الِمیِل(
 كلمة بعض ویعبر عنھا بعض المؤلفین بجزئیة الظرف تنوب عن ظرف الزمان -3

مشیُت (وتنوب عن ظرف المكان مثل ) تحدثُت بعَض الوقِت) (سرُت بعَض الیوِم(مثل 
 ) .سرُت بعَض الِمیِل) (بعَض الفرسِخ

أي زمانا طویال وصفة ظرف ) جلسُت طویال من الدھِر( صفة ظرف الزمان مثل -4
 .أي مكانا شرقي الدار) جلسُت شرقيَّ الداِر(المكان مثل 

سرُت (، وعدد ظرف المكان مثل ) سافرُت عشرین یوما( عدد ظرف الزمان مثل -5
 ) .ثالثین بریدا

 قد یكون المصدر مضافا إلى اسم عین، ویكون قبل المصدر اسم زمان :ملحوظة
مضاف إلى المصدر، فیحذف اسم الزمان وینوب عنھ المصدر، ثم یحذف المصدر 

أي مدة غیاب ) ال ُأَكلُِّمُھ القاِرَظْیِن(وینوب عنھ المضاف إلیھ الذي ھو اسم عین مثل 
كلمة مدة، فینوب عنھا المصدر غیاب، ثم یحذف المصدر غیاب القارظین، فتحذف 

والقارظان ھما رجالن خرجا یجنیان . في النصب على الظرفیة) القارظین(وینوب عنھ 
 القرظ وھو ثمر شجر السلم أو حب نبات یؤخذ فیعصر ویصبغ بھ أو یدبغ بھ 

مر المیئوس منھ فلم یرجعا، ولم یعلم خبرھما، فضرب بھما المثل،وھو یضرب مثال لأل
أي مدة ) ال آِتیِھ الَفرَقَدْیِن(، ومثل ) حتى یؤوَب القارظان(أو المستبعد حصولھ یقال 

الفرقدین، فمدة ھي الظرف المنصوب، وقد حذف فناب عنھ المصدر بقاء، فصار بقاء 
الفرقدین، ثم حذف المصدر بقاء وأقیم المضاف إلیھ وھو الفرقدین مقامھ فنصب على 
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 .الظرفیة
 

عطف ظرف الزمان أو :  عطف ظرف الزمان على ظرف المكان أو العكس-11
واستدل المجیزون بقولھ تعالى . المكان على مخالفھ أجازه بعضھم، ومنعھ بعضھم

فقد عطف یوم وھو ظرف زمان على في ھذه ) وُأْتِبُعوا في ھذه الدنیا لعنًة ویوَم القیامِة(
 قصود بھذه الدنیا األزمنة السابقة لیوم وھي في محل ظرف مكان وأجیبوا بأن الم

 .القیامة فھو عطف زمان على زمان
فعطف یوم حنین وھو ) لقد نصركم اُهللا في مواطَن كثیرٍة ویوَم ُحنیٍن(واستدلوا كذلك بقولھ تعالى 

وأجاب المانعون بأن معناه في مواطن كثیرة . ظرف زمان على في مواطن كثیرة وھي ظرف مكان
 حنین فھو عطف مكان على مكان، أو بأن معناه في أیام مواطن كثیرة ویوم حنین وفي موطن یوم

رأیُت زیدا (و) ضربُت زیدا یوَم الُجُمعِة وفي داِره(ومن أمثلة الجواز . فھو عطف زمان على زمان
 ). في السوِق ویوَم الُجُمعِة

 
 تطبیق

)1( 
 :للمكاناستخرج مما یأتي المفعول فیھ وبین ما ھو للزمان وما ھو 

 )     واذكر اسم ربك بكرة وأصیال (-1
 ) إنھم كانوا قبل ذلك محسنین (-2
       ) وفوق كل ذي علم علیم (-3
 ) وإذا رأیت ثم رأیت نعیما وملكا كبیرا (-4
 ) یومئذ تعرضون ال تخفى منكم خافیة (-5
        ) والركب أسفل منكم (-6
 ) الیوم أكملت لكم دینكم (-7
 ) ا نعمة اهللا علیكم إذ كنتم أعداء فألف بین قلوبكمواذكرو (-8
 ) وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینھما (-9

 ) وإذا رأیتھم تعجبك أجسامھم (-10
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)2( 
فیما یلي أسماء تدل على الزمان وأسماء تدل على المكان بعضھا منصوب على أنھ 

سبب في حالة عدم النصب على بین كال منھا واذكر ال. ظرف، وبعضھا لیس كذلك
 :الظرفیة مع ذكر اإلعراب

 ) قالوا أوذینا من قبل أن تأتینا ومن بعد ما جئتنا (-1
 ) إنھم كانوا قبل ذلك مترفین (-2
 ) وقوم نوح من قبل إنھم كانوا قوما فاسقین (-3
 ) ویوم تقوم الساعة یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعة (-4
 ) ة إذ قضي األمر وھم في غفلة وھم ال یؤمنونوأنذرھم یوم الحسر (-5
 ) ومن حیث خرجت فول وجھك شطر المسجد الحرام (-6
 ) آآلن وقد عصیت قبل وكنت من المفسدین (-7
 ) یوم یأتیھم العذاب من فوقھم ومن تحت أرجلھم (-8
 ) إن یوم الفصل كان میقاتا، یوم ینفخ في الصور فتأتون أفواجا (-9

 ) ت حین مناصفنادوا وال (-10
)3( 

 :بین فیما یلي الظروف المختصة أو المبھمة للزمان أو للمكان
 ) هللا األمر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون (-1
 ) وأصحاب الیمین ما أصحاب الیمین (-2
 ) یوم تبدل األرض غیر األرض والسموات وبرزوا هللا الواحد القھار (-3
 . احفظ اهللا تجده تجاھك-4
 )أفأمنتم أن یخسف بكم جانب البر أو یرسل علیكم حاصبا ثم ال تجدوا لكم وكیال (-5
  بعد أن أنھى المحامي مرافعتھ انتحى جانبا ثم اخذ یتلمس أثر كالمھ في المحلفین -6

 .والسامعین
 ) وأنا كنا نقعد منھا مقاعد للسمع فمن یستمع اآلن یجد لھ شھابا رصدا (-7
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)4( 
ول فیھ في كل مما یأتي، وفي حالة حذفھ بین إن كان حذفھ جائزا أو بین عامل نصب المفع
 :واجبا واذكر إعرابھ

 ) قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتیك بھ قبل أن یرتد إلیك طرفك (-1
 ) قال قائل منھم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا یوما أو بعض یوم (-2
 ) ا علیھم ریحا وجنودا لم تروھااذكروا نعمة اهللا علیكم إذ جاءتكم جنود فأرسلن (-3
 ) إذ یغشیكم النعاس أمنة منھ وینزل علیكم من السماء ماء (-4
 ) الملك یومئذ الحق للرحمن (-5
 ) فإنك ال تسمع الموتى وال تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرین (-6
 متى یوفى الناس أعمالھم بالقسط؟: جوابا لمن سأل.  یوم القیامة-7

)5( 
 : اآلتیة كلمات نابت عن الظروف بینھافي الجمل

 . یبدأ تحلل الحجاج انصرافھم من رمي جمرة العقبة-1
 . یصوم بعض الناس بعد رمضان ستة أیام من شوال-2
 ) وذرني والمكذبین أولي النعمة ومھلھم قلیال (-3
 .قضینا طویال ممتعا ونحن نؤدي المناسك:  تحدث بعض من عاد من الحج فقالوا-4
طیع اإلنسان أن یخدع كل الناس بعض الوقت، وأن یخدع بعض الناس كل الوقت،  یست-5

 . ولكنھ ال یستطیع أن یخدع كل الناس كل الوقت
)6( 
 :أورد الظروف اآلتیة في جمل تامة من عندك

 - مساء- وْسط- بین- ذات صباح- وراء- یمین- مذ أو منذ- لدن- ساعة- أمس- حیث-لدى
 . إزاء- مكان- مجلس-قط

)7( 
 :أعرب ما یأتي

 ولیس مستحسنا صفو بال كدر    أصفو وأكدر أحیانا لمختبري-1
 نت قلوبا والیوم صارت ترابا    حدثیني عن القلوب التي كا-3
 إن السماء ترجى حین تحتجب   لیس الحجاب بمقص عنك لي أمال-4
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 المفعول معھ: خامسا
المفعول معھ اسم فضلة بعد واو أرید بھا التنصیص على :  تعریف المفعول معھ-1

استَوى الماُء و (و) ِسرُت والنیَل(المعیة مسبوقة بفعل أو ما فیھ حروفھ ومعناه مثل 
 ).الخشبَة

یصح ویعرف أیضا بأنھ اسم فضلة وقع بعد واو بمعنى مع، وتقدمھ فعل أو شبھھ، ولم 
 .عطفھ على ما قبلھ

 :ویفھم من التعریف ما یأتي
ال ( المفعول معھ ال بد أن یكون اسما فإذا جاء بعد الواو الدالة على المعیة فعل مثل -1

 .فإن ما بعد الواو ال یكون مفعوال معھ ألنھ فعل ولیس اسما) َتْنَھ عن ُخُلٍق وتأِتَي مثَلُھ
اشترَك زیٌد (كن كذلك لم یكن مفعوال معھ مثل  ال بد أن یكون االسم فضلة فلو لم ی-2

فإن كلمة عمرو في ھذا المثال عمدة الن الفعل ال یستغنى عنھا إذ ال یقال ) وعمٌرو
 .اشترك زید؛ ألن االشتراك ال یكون إال بین اثنین

جاء محمٌد َمَع ( أن الدال على المعیة ال بد أن یكون الواو، فإذا لم یكن واوا مثل -3
فإن الدال على ) ِبعُتَك الداَر بأثاِثھا(فإن ما بعد مع لیس مفعوال معھ، ومثل ) محموٍد

 .المعیة في ھذا المثال الباء فلیس ما بعدھا مفعوال معھ
وأرید مجرد ) جاء حامٌد وھاشٌم( أنھ ال بد أن یراد النص على المعیة فإذا قیل -4

وعمٌرو (أو )  وعمٌرو َقْبَلُھجاء زیٌد(العطف فلیس ما بعد الواو مفعوال معھ، وفي مثل 
ال یكون ما بعد الواو مفعوال معھ ألن الواو فیھا لیست بمعنى مع ألن فیھا كلمة ) َبْعَدُه

 .قبلھ أو بعده
 أنھ ال بد أن ُتسبق الواو واالسم الذي بعدھا بفعل أو شبھھ ویعبر عن شبھ الفعل بما -5

فسرت فعل، ) نا سائٌر والشاطَئأ(و) سرُت والشاطَئ(فیھ معنى الفعل وحروفھ مثل 
فإذا لم یكن ھناك فعل وال ما فیھ حروفھ ومعناه بأن . وسائر فیھ معنى الفعل وحروفھ

فال یكون ما بعد الواو مفعوال ) ھذا لك وألبیك(كان فیھ معناه فقط دون حروفھ مثل 
رجٍل كلُّ (معھ، ألن اسم اإلشارة ھذا فیھ معنى الفعل أشیر ولیس فیھ حروفھ، ومثل 

إذ لیس فیھ فعل وال ما فیھ معناه وال حروفھ فلیس ما بعد الواو مفعوال معھ ) وَضْیَعُتُھ
 .بل ھو معطوف على كل الذي ھو مبتدأ والخبر محذوف تقدیره مقترنان

 

جئت فعل ) جئُت وطلوَع الشمِس( حكم المفعول معھ النصب : حكم المفعول معھ-2
على الفتح ال محل لھ من اإلعراب، طلوع مفعول وفاعل، الواو واو المعیة حرف مبني 

 .معھ منصوب بالفتحة، الشمس مضاف إلیھ
 

 یكون المفعول معھ منصوبا وعامل نصبھ الفعل أو شبھھ :عامل نصب المفعول معھ-3
 :أي ما یعمل عملھ مما یأتي

بمعنى ارتفع الماء حتى ) استَوى الماُء والخشبَة(و) سرُت والطریَق( الفعل مثل -1
الطریق مفعول معھ منصوب وعامل نصبھ الفعل . صار مع الخشبة في مستوى واحد

 .سرت
الطریق مفعول معھ منصوب وعامل نصبھ )  أنا سائٌر والطریَق( اسم الفاعل مثل -2

 .اسم الفاعل سائر
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أخاه مفعول معھ منصوب باأللف ألنھ من ) زیٌد ُمْكَرٌم وأخاه( اسم المفعول مثل -3
 .، وعامل نصبھ اسم المفعول مكرماألسماء الخمسة

الشاطئ مفعول معھ منصوب، ) َسْیُرك والشاطَئ في الصباِح ُمفیٌد( المصدر مثل -4
 .وعامل نصبھ المصدر سیر

المریض مفعول معھ منصوب، وعامل نصبھ ) ُرَوْیَدَك والمریَض( اسم الفعل مثل -5
 نفسك مع المریض ومثل اسم الفعل رویدك، ومعنى الجملة تمھل مع المریض، او أمھل

 ).َحْسُبَك وزیدا ِدرھٌم(
 :ملحوظتان

 من النحاة من زعم أن عامل نصب المفعول معھ ھو الواو، وذلك غیر صحیح :األولى
 ألن أي حرف یختص باالسم ولم یكن كالجزء منھ ال یعمل إال الجر كحروف 
الالم فإنھ ال الجر، أما الحرف الذي یختص باالسم ویكون كالجزء منھ وھو األلف و

یعمل شیئا، وھو كالجزء من االسم الن العامل یتخطاه ویظھر أثره على آخر االسم مثل 
 .مررت بالغالم

 سمع من كالم العرب نصب المفعول معھ بعد ما وكیف االستفھامیتین من غیر :الثانیة
وقد خرج ) كیف أنَت وَقصعًة من َثریٍد؟(و) ما أنَت وزیًدا؟(أن یلفظ بفعل مثل 

ما تكوُن (النحویون ھذه األمثلة على أن ھناك فعال مضمرا مشتقا من الكون والتقدیر 
 ).كیف تكوُن وقصعًة من ثریٍد؟(و) وزیًدا؟

 

 : لالسم الواقع بعد الواو خمس حاالت: حاالت االسم الواقع بعد الواو-4
، وذلك  الحالة األولى وجوب النصب على المفعولیة معھ واعتبار الواو واو المعیة-1

َمَشْیُت (و) سرُت والطریَق(إذا كان العطف على االسم السابق للواو ممتنعا مثل 
فما بعد الواو في ھذه األمثلة ال یجوز عطفھ ) مات الرجُل وطلوَع الشمِس(و) والحائَط

على ما قبلھا ألنھ ال یتصور صدور الفعل منھ فتعین أن تكون الواو للمعیة وأن یكون 
ففي ھذا المثال ال یصح العطف ) ال َتْنَھ عن القبیِح وإتیاَنھ(معھ، ومثل ما بعدھا مفعوال 

ألنھ إن عطف على ما قبلھ یكون المعنى ال تنھ عن القبیح وعن إتیانھ، وھذا معنى غیر 
 صحیح، وال بد أن یكون المقصود ال تنھ عن القبیح مع إتیانھ فیتعین جعل 

 .ا مفعوال معھالواو للمعیة، واعتبار االسم الواقع بعدھ
ویمتنع العطف كذلك على الراجح من أقوال النحاة إذا كان ما قبل الواو ضمیرا مرفوعا 

أو ضمیرا مجرورا بحرف جر ) قمُت وھشاًما(متصال غیر مؤكد بضمیر منفصل مثل 
وذلك ألنھ ال یجوز العطف على الضمیر المرفوع المتصل ) مررُت بك وحامًدا(مثل 

صل، وال یجوز العطف على الضمیر المجرور بحرف جر دون دون تأكیده بضمیر منف
ومن أجاز ذلك من النحاة لم یمنع العطف، وإن كان . إعادة حرف الجر مع المعطوف
 .النصب أرجح لدیھم كما سیأتي

فأْجِمعوا ( الحالة الثانیة وجوب النصب على المعیة أو على إضمار فعل مناسب مثل -2
 عطف شركاءكم على أمركم ألن المعنى یأبى ذلك، إذ ال إذ ال یصح) أمَركم وشركاَءكم

یقال أْجَمعوا أمرھم وأْجَمعوا شركاءھم بل یقال وَجَمعوا شركاءھم فیكون النصب على 
المعیة بتقدیر فأجمعوا أمركم مع شركائكم، أو على إضمار فعل مناسب تقدیره واْجَمعوا 

إذ ) َعَلْفُتھا ِتْبًنا وماًء بارًدا(، ومثل فیكون التقدیر فأْجِمعوا أمركم واْجَمعوا شركاءكم
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المعنى أیضا ال یجیز عطف الماء على التبن ألن الماء ال یعلف فیكون النصب على 
المعیة بتقدیر علفتھا تبنا مع سقیھا ماء باردا، أو على إضمار فعل مناسب ھو سقیتھا  

 ومثل . ویكون التقدیر علفتھا تبنا وسقیتھا ماء باردا
 )وَزجَّْجَن الحواِجَب والُعیونا   الغاِنیاُت َبَرْزَن یوًماإذا ما(

فإن العیون في ھذا المثال ال تعطف على الحواجب ألنھا ال تزجج بل تكحل والتزجیج 
وھو التجمیل والترقیق للحواجب، أما العیون فلھا التكحیل؛ ولذلك یكون النصب على 

 أو على إضمار فعل مناسب تقدیره المعیة بتقدیر وزججن الحواجب مع تكحیل العیون،
كحلن ویكون التقدیر وزججن الحواجب وكحلن العیونا، وقد أجاز البعض العطف في 

قدر العطف على تقدیر مضاف أي ) فأْجِمُعوا أمَركم(األمثلة السابقة كلھا ففي اآلیة 
قدمت لھا قدروا أن علفتھا تتضمن معنى ناولتھا أو ) علفُتھا ِتْبًنا(وأمر شركائكم، وفي 

قدروا أن زججن ) وَزجَّْجَن الحواِجَب(فیكون التقدیر ناولتھا تبنا وماء باردا، وفي 
 .تتضمن معنى حسّن، فیكون التقدیر وحسّن الحواجب والعیونا

 الحالة الثالثة جواز النصب على أنھ مفعول معھ أو العطف على ما قبل الواو مع أن -3
فإن نصب ) سرُت وخالًدا(كنا مع الضعف مثل النصب أرجح، وذلك إذا كان العطف مم

 خالدا على أنھ مفعول معھ أولى من رفعھ وعطفھ على الضمیر في سرت ألن 
العطف على الضمیر المتصل المرفوع ال یجوز على األرجح عند النحاة وأجازه قلة 

وھذا الضعف للعطف ناشئ . منھم فللتخلص من ھذا الضعف یرجح نصب ما بعد الواو
ُكْن أنَت وزیًدا (ل لفظي، وقد یكون الضعف ناشئا من عامل معنوي مثل من عام
وإنما رجح نصب زیدا في ھذا المثال ألنھ لو عطف على أنت لكان فعل األمر ) كاألِخ

وھو كن مسلطا على زید، ولیس المعنى على ذلك، ألنھ ال یأمر زیدا بل یأمر مخاطبھ 
ویالحظ أنھ مع المفعول معھ یكون ما بأن یكون مع زید كاألخ فلذلك رجح النصب، 
ومنھ ) كاألخوین(ال بحسبھما ) كاألخ(بعد المفعول معھ بحسب ما قبلھ فقط وھو مفرد 

 :قول الشاعر
 )َمكاَن الُكلیتیِن من الطِّحاِل   فكوُنوا أنُتُم وَبِني أِبیُكْم(

ى أن بني فبني أبیكم مفعول معھ ولو عطفت على الضمیر المؤكد بالمنفصل لكان المعن
أبیھم مأمورون بأن یكونوا معھم مكان الكلیتین من الطحال ولیس ذلك ھو المراد، ومثل 

ففي ھذا المثال لو عطف الفصیل على الناقة لصار ) لو ُتِرَكِت الناقُة وفصیَلھا لرِضَعھا(
المعنى أن رضاع الفصیل للناقة یحصل بمجرد تركھا ولیس األمر كذلك، ومن أجل 

من تقدیر لو تركت الناقة وتركت فصیلھا یتمكن من رضاعھا لرضعھا، العطف ال بد 
وھذا صحیح ولكنھ تكلف من أجل العطف، والنصب على أنھ مفعول معھ ال یحتاج إلى 
. تكلف إذ المعنى لو تركت الناقة مع فصیلھا لرضعھا، ومن أجل ذلك فالنصب أرجح

 :ومثل
 )َفَدْعُھ وواِكْل أمَرُه واللیالیا  إذا َأْعَجَبْتَك الدَّْھَر حاٌل من امِرٍئ(

وفي ھذا المثال لو عطفت اللیالي على أمره الحتیج إلى تقدیر وواكل أمره للیالي، 
 والمخلص من ھذا التقدیر جعل الواو بمعنى مع ونصب اللیالي.  وواكل اللیالي ألمره

 . على أنھ مفعول معھ أي وواكل أمره مع اللیالي
 العطف على ما قبل الواو والنصب على أنھ مفعول معھ، مع  الحالة الرابعة جواز-4

 و) سار زیٌد وعمٌرو(أن العطف أرجح وذلك إذا كان العطف ممكنا دون ضعف مثل  
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فیجوز في المثالین العطف، ویجوز النصب على المعیة، لكن ) جاء بكٌر وخالٌد (
شریك مع واو العطف أولى ألن التشریك الذي تفیده واو العطف أولى من عدم الت

وفي ھذا المثال العطف جائز ألن الضمیر ) كنُت أنا وزیٌد كاألخوین(المعیة، ومثل 
المتصل مؤكد بالمنفصل، ومع جواز النصب فالعطف أرجح ألن التشریك الذي تفیده 

 .واو العطف أولى من عدم التشریك
ذا كان  الحالة الخامسة وجوب العطف وامتناع النصب على المفعول معھ وذلك إ-5

فال یجوز في ھذا المثال ) جاء زیٌد وعمٌرو َقْبَلُھ(ھناك ما یمنع النصب على المعیة مثل 
جعل وعمرو مفعوال معھ ألن كلمة قبلھ تمنع المعیة فیتعین عطفھ على زید، ومثل 

یتعین في ھذا المثال العطف وال تجوز المعیة ألن التحاور ال )  تحاوَر َبْكٌر وخالٌد(
 . اثنینیكون إال من

 

  : تقدیم المفعول معھ على عاملھ أو مصاحبھ-5
 . ال یتقدم المفعول معھ على عاملھ باتفاق النحاة فال یقال والنیل سرت-1
 ال یتقدم المفعول معھ على مصاحبھ على رأي جمھور النحاة فال یقال سار والنیل -2
 .زید

 :ول الشاعر أجاز ابن جني تقدیم المفعول معھ على مصاحبھ واستدل بق-3
 ) ثالُث ِخصاٍل لسَت عنھا بُمْرَعِوي  َجَمْعَت وُفْحًشا ِغیَبًة وَنمیمًة (

فقد قدم وفحشا على أنھ مفعول معھ على مصاحبھ وھو غیبة وأجیب عن ذلك بأن الواو 
 .عاطفة وقدمت ھي ومعطوفھا للضرورة

ي تعدى إلیھ  إذا تعددت المفاعیل قدم المفعول المطلق ثم المفعول بھ الذ:ملحوظة
العامل بنفسھ ثم الذي تعدى إلیھ بواسطة حرف الجر ثم المفعول فیھ الزماني ثم المكاني 

ضربُت َضرًبا زیًدا بسوٍط نھاًرا ُھنا تأدیًبا وُطلوَع (ثم المفعول لھ ثم المفعول معھ مثل 
 ).الشمٍس

 تطبیق
)1( 

 :استخرج مما یأتي المفعول معھ
 .الجمھور وقف الخطیب والشرفة لیراه -1
  مالك والتطفل على أسرار الناس؟-2
  . سار السائح والطریق الجدید-3
 . وقف المؤذن والمئذنة-4
   كیف أنت واالستعداد لالمتحان؟-5
 . أفطر الصائمون وغروب الشمس-6
 . سار بعض الشباب وشاطئ النیل-7
  ما لھؤالء الصبیان والدوران حول ھذا الرجل؟-8
 . دع الكسول وشأنھ-9

 . وصل آخر الطالب وبدایة الدرس-10
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)2( 
فیما یأتي من الجمل أسماء جاءت بعد الواو بین منھا ما یجب نصبھ على أنھ مفعول 
معھ أو على إضمار فعل وما یجب عطفھ ویمتنع نصبھ، وما یجوز فیھ النصب 

 :والعطف مع ترجیح النصب أو مع ترجیح العطف مع بیان سبب كل منھا وإعرابھ
 .ریس وسھیل معھ وصل إد-1
 . سار المشاة وجانب الشارع-2
 . أكرمنا مضیفنا فسقانا ماء عذبا وفاكھة-3
 . سرت وھشاما في طریق واسع-4
 . مشى بكر وعمرو في أرجاء الحدیقة-5
 . اختصم محمد ومحمود حول مسألة علمیة ثم تصافیا-6

)3( 
 :مثل لما یأتي في جمل من عندك

 . مفعول معھ منصوب-1
 . معھ بعد أداة استفھام مفعول-2
 . مفعول معھ یجوز نصبھ ویجوز عطفھ على ما قبل الواو-3

)4( 
 :أعرب ما یأتي

والذین تبوءوا الدار واإلیمان من قبلھم یحبون من ھاجر إلیھم وال یجدون في (
صدورھم حاجة مما أوتوا ویؤثرون على أنفسھم ولو كان بھم خصاصة ومن یوق شح 

 )وننفسھ فأولئك ھم المفلح
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  االشتغال-7
االشتغال في اصطالح النحویین ھو أن یتقدم اسم ویتأخر عنھ :   تعریف االشتغال-1

 لو فرغ من فعل عامل في ضمیره أو في اسم عامل في ضمیره، ویكون الفعل بحیث
زیدا  (ذلك المعمول وسلط على االسم األول لنصبھ، مثال ما عمل الفعل في ضمیره 

فالھاء في ضربتھ مفعول بھ للفعل ضربت  وھي عائدة على زیدا،  ومثالھ )  ضربُتُھ
فالھاء في مررت بھ في محل نصب مفعول بھ للفعل مررت، ) زیدا مررُت ِبِھ(كذلك 

 ومثال ما اشتغل فیھ الفعل باسم عامل في ضمیر االسم وإن كانت مجرورة بالباء،
فالفعل ضربت عمل النصب في كلمة أخاه وھي منصوبة ) زیدا ضربُت أخاُه(األول 

باأللف، وھي ألنھا مضافة إلى الضمیر الھاء قد عملت الجر في الضمیر، فالفعل عامل 
د،  والتقدیر في في أخاه ومشغول عن زید، وأخا عامل في الھاء التي تعود على زی

وال ) جاوزُت زیدا مررُت بِھ(وفي المثال الثاني ) ضربُت زیدا ضربُتُھ(المثال األول 
َأَھْنُت (یقال مررت ألن ھذا الفعل ال یتعدى بنفسھ بل بحرف الجر، وفي المثال الثالث 

وال یقال ضربت ألنھ لیس المقصود ضرب زید بل ضرب أخیھ، )  زیدا ضربُت أخاه
 .ة لھوذلك إھان

ویمكن تعریف االشتغال أیضا بأنھ أن یسبق اسم عامال مشتغال عنھ بضمیره أو مالبسھ 
 .لو تفرغ لھ ھو أو مناسبھ لنصبھ

 :وھناك أمور توضح ھذا التعریف والتعریف الذي سبقھ منھا ما یلي
مشغول عنھ وھو االسم المتقدم، ومشغول وھو العامل :  االشتغال فیھ أركان ثالثة-1

 .ر، ومشغول بھ وھو الضمیر الذي تعدى إلیھ الفعل بنفسھ أو بالواسطةالمتأخ
  من شروط االسم المشغول عنھ أن یكون واحدا، ال متعددا لفظا ومعنى فال یجوز -2

أن یقال زیدا درھما أعطیتھ ألنھ لم یسمع، ویجوز أن یقال زیدا وعمرا ضربتھما ألن 
وز أن یقال زیدا أخاه غالمھ ضربتھ المعطوف والمعطوف علیھ كالشيء الواحد، ویج

 .والتقدیر البست زیدا أھنت أخاه ضربت غالمھ ضربتھ
وأن یكون متقدما فإن تأخر مثل ضربتھ زیدا فلیس من باب االشتغال فإما أن تنصب 

 .كلمة زیدا على أنھا بدل من الضمیر، أو أن ترفع وتكون مبتدأ مؤخرا
نكرة غیر مختصة ألنھا ال یجوز االبتداء بھا وأن یكون صالحا لالبتداء بھ بأال یكون 

 .فال یكون ذلك من باب االشتغال
وأن یكون مرتبطا بما بعده ومفتقرا إلیھ، فإذا لم یكن كذلك مثل جاءك زید فأكرمھ، فإن 
كلمة زید مع تقدمھا على الفعل فأكرمھ  فإنھا لیست مرتبطة بھ بل ھي مرتبطة بما 

 .سبقھا وھو جاءك
لمشغول وھو العامل أو الفعل أن یكون متصرفا غیر جامد كفعل  من شروط ا-3

التعجب،  وأن یكون متصال بالمشغول عنھ غیر مفصول عنھ بفاصل غیر الظرف أو 
بما یمنع عملھ فیما قبلھ كأدوات الشرط واالستفھام ونحوھما، فال یجوز أن یقال زیدا 

ال، بل یجب رفع كلمة أنت لم تضرب أو زیدا ھل ضربتھ؟ على أنھ من باب االشتغ
زید على أنھا مبتدأ في المثالین للفصل بین الفعل واالسم بكلمة أنت في المثال األول، 

 .وبأداة االستفھام في المثال الثاني
 العامل في ضمیر االسم المشغول عنھ یمكن أن یكون فعال كما في األمثلة التي -4

والتقدیر أنا ضارب زیدا أنا ضاربھ ) زیدا أنا ضارُبھ(سبقت، وأن یكون اسم فاعل مثل 
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، )أنا مكِرٌم َعْمًرا أنا ُمْكِرُمُھ الیوَم أو غًدا(وتقدیره  ) َعْمًرا أنا ُمْكِرُمُھ الیوَم أو غًدا(و
والتقدیر أنت معطى الدرھم أنت ) الِدرھم أنَت ُمْعطاه(وأن یكون اسم مفعول مثل 

وال اسم الفعل التي تعمل عمل معطاه، وال یصلح اسم التفضیل وال الصفة المشبھة 
الفعل أحیانا للعمل في ھذا الباب لضعفھا عن العمل فیما قبلھا، أو تفسیر عامل یعمل 

 .فیما قبلھا
 من شروط المشغول بھ وھو الضمیر أال یكون أجنبیا عن المشغول عنھ، بل یكون -5

ضافا إلى ویجوز أن یكون اسما ظاھرا م) زیدا ضربُتُھ أو مررُت بِھ(ضمیره مثل 
 ).زیدا ضربُت أخاه أو مررُت بغالِمِھ(ضمیر المشغول عنھ مثل 

 

 حكم االسم الذي یسبق : الحكم في االشتغال أو حكم االسم المشتغل عنھ بضمیره-2
 الفعل أو العامل المشتغل عنھ بضمیره النصب أو الرفع،  أما النصب فعلى أنھ مفعول 

محمدا مفعول بھ لفعل ) محمدا أكرمُتُھ( مثل لفعل محذوف وجوبا یفسره الفعل المذكور
وجملة أكرمتھ بعد ) أكرمُت محمدا أكرمُتُھ(محذوف یفسره الفعل المذكور وتقدیره 

إعرابھا التفصیلي من فعل وفاعل ومفعول بھ  تعتبر جملة مفسرة ال محل لھا من 
 االسم وھذا رأي جمھور النحاة والبصریین، وقد أجاز الكوفیون أن یكون. اإلعراب

السابق مفعوال بھ للفعل المتأخر، ویلزم على ھذا أن یكون الفعل قد عمل في االسم 
والفعل الذي یقدر یكون موافقا للفعل المذكور . الظاھر وفي ضمیره وذلك غیر جائز

 في الجملة في اللفظ والمعنى، أو موافقا لھ في المعنى دون اللفظ إن كان الفعل متعدیا 
فكلمة علیا مفعول بھ لفعل محذوف وجوبا یفسره ) ِلیا نظرُت إلیھَع(بحرف الجر مثل 

وھكذا ). شاھدُت َعِلیا نظرُت إلیھ(الفعل المذكور تقدیره شاھدت ویكون تقدیر الجملة 
 .یقدر الفعل بما یناسب المعنى

محمٌد (وأما الرفع فعلى أنھ مبتدأ والجملة التي بعده في محل رفع خبر عنھ فتكون جملة 
 .محمد مبتدأ، وجملة أكرمتھ في محل رفع خبره) كرمُتُھأ
 

 ینتج من احتمال نصب االسم المشتغل عنھ : حاالت االسم المشتغل عنھ أو أحكامھ-3
 أو رفعھ خمسة احتماالت تكون لھا حاالت خمس من اإلعراب ألنھ إما أن یتعین 

 یتعین الرفع النصب ویجب، وإما أن یجوز معھ الرفع مع رجحان النصب، وإما أن
ویجب، وإما أن یجوز معھ النصب مع رجحان الرفع، وإما أن یستوي النصب والرفع 

 :في االحتمال دون مرجح ألحدھما على اآلخر، وتلك حاالت خمس تفصیلھا فیما یلي
وجوب النصب وذلك إذا وقع االسم السابق بعد أداة ال یلیھا إال الفعل :  الحالة األولى-1

 : یلیھا إال الفعل أربعة أنواعواألدوات التي ال
حیُثما زیدا َتْلَقھ (ومثل ) إْن زیدا أكرمَتھ َأْكَرَمَك(أدوات الشرط مثل :  النوع األول-

 :ومنھا قول الشاعر) فأْكِرْمُھ
 )فإذا َھَلْكُت فعنَد ذلَك فاْجَزعي   ال َتْجَزعي إْن ُمْنِفًسا َأْھَلْكُتُھ(

الفعل المذكور والتقدیر إن أھلكت منفسا أھلكتھ  فمنفسا منصوب بفعل محذوف یفسره 
وھذا التقدیر ھو على روایة البصریین بنصب منفسا، وقد روي الكوفیون البیت برفع 
منفس وھم یرون أن إعراب منفس بالرفع على أنھا مبتدأ ویجیزون وقوع الجملة 

دم للفعل وھم االسمیة بعد أداة الشرط إن وبعد أداة الشرط إذا، أو على أنھا فاعل مق
یجیزون تقدیم الفاعل، وھذه اآلراء لھم مخالفة لما ھو المشھور نحویا، وقد رد 
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البصریون بأنھ إن سلمت روایة الرفع لمنفس فھو فاعل لفعل محذوف تقدیره ھلك أي 
 .إن ھلك منفس أھلكتھ، وبذلك ال یكون من باب االشتغال

َھال زیدا (دوات التحضیض مثل من األدوات المختصة باألفعال أ:  النوع الثاني-
 .التقدیر ھال أكرمت زیدا أكرمتھ) أكرمَتُھ

َأال ثوًبا جمیال (من األدوات المختصة باألفعال أدوات العرض مثل :  النوع الثالث-
 .التقدیر أال اشتریت ثوبا جمیال اشتریتھ) اشتریَتُھ

 غیر الھمزة ألن الھمزة من األدوات المختصة باألفعال أدوات االستفھام:  النوع الرابع-
ھل (ال تختص بالفعل فتدخل على األسماء كما تدخل على األفعال، مثال غیر الھمزة 

التقدیر أین ) أین زیدا وجدَتُھ؟(التقدیر ھل رأیت حسینا رأیتھ؟ ومثل ) ُحَسیًنا رأیَتُھ؟
 .وجدت زیدا وجدتھ

 :ملحوظتان
ام وقوعا حسنا یكون في الشعر،  وقوع االشتغال بعد أدوات الشرط واالستفھ:األولى

. فإذا وقع ذلك في النثر فإنھ یجوز ولكنھ ال یكون وقوعا حسنا كما ھو في الشعر
 .وأغلب أدوات الشرط وقوعا في الشعر إن وإذا

 اختصاص أداة االستفھام بالفعل بمعنى أن یلیھا الفعل یكون إذا كان في الجملة :الثانیة
یقال أین زید ذھب، ولكن إذا لم یكن في الجملة فعل فیقع فال ) أین ذھَب زیٌد؟(فعل مثل 

 ).أین أخوك؟ وما اسُمك؟ ومن أبوك؟(االسم بعد أداة االستفھام مثل 
 :ترجح النصب مع جواز الرفع وذلك في ثالثة مواضع:  الحالة الثانیة-2
ء إذا وقع بعد االسم فعل دال على الطلب وھو األمر والنھي والدعا:  الموضع األول-

 ).اللُھمَّ عبَدك ارَحْمُھ(و) الُمجتھَد ال َتْحِقْرُه(و) الدرَس اْسَمْعُھ(مثل 
وإنما كان ) محمدا َرِحَمُھ اهللا(ومن الدعاء ما كان لفظھ لفظ الخبر ومعناه الدعاء مثل 

النصب أرجح في ھذا الموضع ألن الرفع یستلزم اإلخبار بالجملة الطلبیة عن المبتدأ، 
س ألن جملة الطلب ال تحتمل الصدق والكذب، وألن بین النحاة خالفا وذلك خالف القیا

 .في جواز اإلخبار بالطلب عن المبتدأ، وما ال خالف فیھ أولى مما فیھ خالف
والسارُق والسارقُة (وقد وردت آیتان فیھما اسم مرفوع وبعده جملة طلبیة وھما 

وقد قرأ القراء السبعة ) احٍد منھماالزانیُة والزاني فاجلدوا كلَّ و(و) فاقطعوا أیدَیھما
 .برفع السارق ورفع الزانیة

فإذا اعتبر كل من السارق والزانیة مبتدأ واعتبرت الجملة الطلبیة خبره فإن ذلك یكون 
على القول المرجوح، وال تحمل اآلیات على القول المرجوح، وجواب ذلك أن كال من 

ه مما یتلى علیكم حكمھ، وأن الفاء في السارق والزانیة مبتدأ وأن خبره محذوف تقدیر
فاقطعوا، وفي فاجلدوا فاء استئناف وجملة اقطعوا وجملة اجلدوا كل منھما مستأنفة وال 
یكون ذلك من باب االشتغال، وأجیب أیضا على رأي أحد النحاة بأن أل في السارق 

الذي یأِتیني (وفي الزانیة موصولة بمعنى الذي، والفاء جيء بھا لتدل على السببیة مثل 
وفاء السببیة ال یعمل ما بعدھا فیما قبلھا، وقد تقدم أن شرط االشتغال أن ) َفَلُھ ِدْرَھٌم

 .وعلیھ فال تكون اآلیتان من باب االشتغال. الفعل لو سلط على االسم السابق لنصبھ
 أن یكون االسم بعد أداة یغلب علیھا الدخول على األفعال واألدوات:  الموضع الثاني-

وما ) أمحمدا رأیَتُھ؟(ھمزة االستفھام مثل : التي یغلب علیھا الدخول على األفعال أربعة
وإن النافیة مثل ) ال زیدا َضَرْبَتُھ وال َعْمًرا(وال النافیة مثل ) ما زیدا َلِقیَتُھ(النافیة مثل 
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صب أرجح بمعنى ما، ومع أنھ یجوز الرفع في ھذه األمثلة إال أن الن) إن زیدا َضَرْبَتُھ(
 .موافقة للغالب

قام زیٌد (أن یكون االسم مقترنا بعاطف مسبوق بجملة فعلیة مثل :  الموضع الثالث-
فإذا رفعت كلمة عمرو كانت الجملة اسمیة وكانت معطوفة على الجملة ) وَعْمًرا أكرمُتُھ

الفعلیة السابقة لھا، وذلك جائز مع التخالف بین الجملتین، وإذا نصبت كلمة عمرو 
كانت الجملة فعلیة وتقدیرھا وأكرمت عمرا أكرمتھ، وكانت معطوفة على الجملة 
الفعلیة السابقة لھا وھما متناسبتان والتناسب في العطف أولى من التخالف فلذلك كان 

َخَلَق اإلنساَن من نطفٍة فإذا ھو خصیٌم (ومن ھذا النوع اآلیة الكریمة . النصب أرجح
فاألنعام منصوبة بفعل محذوف یفسره المذكور وھي معطوفة ) ممبیٌن، واألنعاَم خلَقھا لك

 .على الجملة الفعلیة السابقة خلق اإلنسان
 یشترط في ترجیح النصب في ھذا النوع أال یفصل بین حرف العطف واالسم :ملحوظة

أكرمُت َعِلیا (الذي یلیھ بأما، فإن فصل بینھما بأما فیجب رفع االسم الواقع بعد أما مثل 
، وسبب ذلك أن أما موضوعة الستئناف الكالم فما بعدھا مقطوع في )ما َبْكٌر فأَھْنُتُھوأ

اإلعراب عما قبلھا، والواو التي قبلھا لیست للعطف بل ھي لالستئناف،  والجملة 
المستأنفة ال یلزم تناسبھا مع ما قبلھا أو ما بعدھا في الفعلیة أو االسمیة، وكل ذلك إذا لم 

َلِقیُت ھاشما وأما محمدا فابَحْث (عل طلب، فإذا كان بعدھا فعل طلب مثل یكن بعد أما ف
فیجوز في مثل ھذه الجملة النصب لما بعد أما ویجوز الرفع على السواء، فأما ) عنھ

النصب فحتى ال یخبر عن المبتدأ بجملة طلبیة، وأما الرفع فالن أما لالستئناف وذلك 
 .یتطلب أن تكون مبتدأ فجاز األمران

 :وجوب الرفع وذلك في موضعین:  الحالة الثالثة-3
إذا تقدم على االسم أداة خاصة بالدخول على الجملة االسمیة كإذا :  الموضع األول-

وفي ھذا المثال ال یجوز نصب زید، ) خرجُت فإذا زیٌد یضِرُبُھ َعْمٌرو: (الفجائیة مثل
 .إال على الجملة االسمیةألن النصب یقتضي تقدیر الفعل، وإذا الفجائیة ال تدخل 

إذا وقع الفعل المشتغل بالضمیر بعد أداة ال یعمل ما بعدھا فیما قبلھا، :  الموضع الثاني-
ألن ما ال یصلح أن یعمل فیما قبلھ ال یصلح أن یفسر عامال فیما قبلھ، واألدوات التي ال 

 : یعمل ما بعدھا فیما قبلھا ھي
 ).زیٌد حیُثما تلَقُھ فأكِرْمھ) ( فأكِرْمھزیٌد إن لقیَتھ( أدوات الشرط مثل -1
 ).عليٌّ أَسلَّْمَت علیھ؟) (زیٌد ھل أكرمَتُھ؟( أدوات االستفھام مثل -2
 ).خالٌد أال تزوُره) (زیٌد َھال أكرمَتُھ( أدوات التحضیض مثل -3
 ).بكٌر أال ُتجیُبُھ) (زیٌد أال ُتكِرُمُھ( أدوات العرض مثل -4
 ).خالٌد ألنا أحبُُّھ حبا َجما) (یٌد ألنا قد ضربُتھز( الم االبتداء مثل -5
 ).إبراھیُم كْم نصحتُ لھ) (زیٌد كْم ضربُتُھ( كم الخبریة مثل -6
 ).بكٌر كأنھ السیُف مضاًء وعزیمًة) (زیٌد إني ضربُتُھ( الحروف الناسخة مثل -7
 ).ھنٌد التي رأیُتھا) (زیٌد الذي تضرُبُھ( األسماء الموصولة مثل -8
 ).ھشاٌم شابٌّ َعَرْفُتُھ) (زیٌد رجٌل ضربُتھ( األسماء الموصوفة مثل -9

 : بعض حروف النفي وھي-10
 ).زیٌد رجٌل ما ضربُتُھ( ما مثل -
 ).زیٌد واِهللا ال أضِرُبُھ( ال بشرط أن تقع في جواب قسم مثل -
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واب أو كان ال ولكن لیس في ج) زیٌد لم أضِرْبُھ(فإن كان حرف النفي غیر ما مثل 
فإنھ في ھاتین الحالتین یجوز الرفع والنصب ویكون الرفع ) زیٌد ال أضِرُبُھ(القسم مثل 

 .أرجح
من النحاة من أجاز عمل ھذه األدوات فیما قبلھا، فعلى ھذا الرأي یجوز : ملحوظة

 .وھو رأي مرجوح) زیدا ما لقیُتھ(نصب االسم السابق للفعل فیقال 
ع مع جواز النصب وذلك في كل اسم لم یوجد معھ ما ترجح الرف:   الحالة الرابعة-4

یوجب نصبھ، وال ما یوجب رفعھ، وال ما یرجح نصبھ، وال ما یجیز فیھ األمرین على 
فیجوز رفع زید ) عليٌّ أكرمُتُھ(و) محمٌد رأیُتُھ(و) زیٌد ضربُتُھ(السواء وذلك مثل 

ألن عدم اإلضمار ومحمد وعلي في ھذه األمثلة، ویجوز نصبھا، والمختار رفعھا 
ومنھ قولھ . أرجح من اإلضمار، وألن األصل الرفع إذا لم یكن ھناك مرجح لغیره

فقد قرأ القراء السبعة برفع جنات، ووردت قراءة شاذة ) جناُت َعْدٍن یدخلونھا(تعالى 
 .بالنصب

جواز النصب والرفع على السواء، وذلك إذا وقع االسم المشتغل :  الحالة الخامسة-5
زیٌد قاَم وعمٌرو (بعد عاطف تقدمتھ جملة فعلیة مخبر بھا عن اسم وذلك مثل عنھ 

یجوز رفع عمرو في الجملة األولى كما ) عليٌّ نجح أخوه وھشاٌم كافأٌتھ(ومثل ) أكرمُتُھ
یجوز نصبھ، ویجوز رفع ھشام في الجملة الثانیة كما یجوز نصبھ، وذلك ألن كال 

ومعنى أنھا ذات وجھین أن صدرھا اسم منھما معطوف على جملة ذات وجھین، 
وعجزھا فعل، فاسمھا مع ما بعده جملة اسمیة، وعجزھا جملة فعلیة فإذا رفع االسم 
المشتغل عنھ على أنھ مبتدأ  فھو مع ما بعده جملة اسمیة  ویكون معطوفا على الجملة 

ل االسمیة التي ھي صدر الجملة ذات الوجھین، وإذا نصب على أنھ مفعول بھ لفع
محذوف كانت جملتھ جملة فعلیة، وكانت معطوفة على الجملة الفعلیة التي ھي عجز 
الجملة ذات الوجھین، وكال األمرین جائز على السواء، وال مرجح ألحدھما على 

 .اآلخر
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 تطبیق
)1( 

 :فیما یأتي أسماء مشتغل عنھا بضمیر ُكٍل منھا، بین كل اسم مشتغل عنھ وحالة إعرابھ
 )نیناھا بأید وإنا لموسعون، واألرض فرشناھا فنعم الماھدونوالسماء ب (-1
 بدت زلة من صاحب تتعتب؟   متى الود تصفیھ إذا كنت كلما -2
 )أبشرا منا واحدا نتبعھ إنا إذا لفي ضالل وسعر؟ (-3
 علیك بھا فاطلب لنفسك مسكنا   فنفسك أكرمھا وإن ضاق مسكن-4
 ! ھال األمانة أدیتھا-6 .ل خالد سافر وعمرو أخذتھ معي إلى الحف-5
  التاریخ اإلسالمي ھل قرأتھ؟-8    . الشعر الجید أال تحفظھ-7

)2( 
فیما یأتي أسماء مشتغل عنھا واجبة الرفع وأخرى واجبة النصب بین كال منھا مع ذكر 

 :السبب في وجوب الرفع أو النصب
  أین الحقیبة وجدتھا؟-1
 .حارسھ تجولت في الحدیقة فإذا األسد یطعمھ -2
  المحاضر ھل سمعتھ یتحدث عن سرعة التقدم العلمي؟-3
   . حیثما الضعیف تلقھ فخذ بیده-4
 ! أال تسامحا تبدیھ مع زمالئك وأصدقائك-5
 . المعلم إني أجلھ وأقدره وأعترف بفضلھ-6

)3( 
 :ھات أمثلة من عندك لما یأتي
 مشتغل عنھ یجوز رفعھ  اسم- اسم مشتغل عنھ یترجح نصبھ-اسم مشتغل عنھ یترجح رفعھ

 ونصبھ على السواء
)4( 

 :أعرب ما یأتي
رفع سمكھا فسواھا، وأغطش لیلھا وأخرج ضحاھا، واألرض بعد ذلك دحاھا، أخرج  (-1

 )منھا ماءھا ومرعاھا، والجبال أرساھا، متاعا لكم وألنعامكم
 زھرا ناضرا وماء وطیب  ھ تلق فیھ أینما الروض زرت-2
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 : التنازع-8
 التنازع ھو أن یتقدم عامالن على معمول كل منھما طالب لھ مثل :تعریف التنازع -1
مفعولیة، وعرف أیضا بأنھ فكل من لقیت وأكرمت یطلب زیدا بال) لقیُت وأكرمُت زیدا(

توجھ عاملین إلى معمول واحد، وعرف أیضا تعریفا أشمل وأدق بأنھ أن یتقدم عامالن 
 .أو أكثر، ویتأخر معمول أو أكثر، ویكون كل من المتقدم طالبا لذلك المتأخر

ل آتوني فعل وفاعل ومفعو) آُتوِني ُأْفِرْغ علیھ ِقْطرا(مثال تنازع العاملین معموال واحدا 
أول وھو یحتاج إلى مفعول ثان، وأفرغ فعل وفاعل، وھو یحتاج إلى مفعول، وكلمة 

 .قطرا متأخرة عن الفعلین وكل منھما یطلبھا مفعوال لھ
فمحمد ) َأْحَضَر وَقَرَأ محمٌد الكتاَب(ومثال تنازع العاملین أكثر من معمول واحد 

من عاملین معموال واحدا والكتاب كل منھما مطلوب ألحضر وقرأ ومثال تنازع أكثر 
فعلى إبراھیم مطلوب لكل من العوامل ) كما صلیَت وسلمَت وباركَت على إبراھیَم(

 .الثالثة
 ُتَسبُِّحون وُتَحمُِّدون وُتَكبِّرون ُدُبَر كلِّ (ومثال تنازع أكثر من عاملین أكثر من معمول 

وثالثین منصوب على فكلمة دبر منصوبة على الظرفیة، وثالثا ) صالٍة ثالثا وثالثین
أنھ نائب مفعول مطلق وقد تنازع ھذین المعمولین كل من العوامل الثالثة السابقة 

 .علیھما
 

 للعاملین أحوال عبر عنھا بعض النحویین بالشروط : أحوال العاملین أو شروطھما-2
 :منھا

َمْن (في جواب من سأل ) َعْمًرا( أن یكونا مذكورین فال تنازع بین محذوفین مثل  -1
فعمرا المذكور یكون على نمط السؤال جوابا للفعل األول لقیت ویكون ) لقیَت وأكرمَت؟

الجواب عن الفعل الثاني محذوفا یعلم من األول والتقدیر لقیت عمرا وأكرمت عمرا 
 .ولیس ذلك من باب التنازع بل من باب الحذف من أحدھما لداللة اآلخر علیھ

 ).أكرمُت َعْمًرا(ما إذا قیل في جواب السؤال السابق وال تنازع بین مذكور ومحذوف ك
 : أن یكون بینھما ارتباط ویكون االرتباط بأحد أمور ثالثة-2

 العاطف أي أن یعطف ثانیھما على أولھما بأحد حروف العطف وعلیھ فال یجوز :أولھا
 .قام قعد أخوك إذ ال ارتباط بین الفعلین

) وأنَّھم َظنُّوا كما َظَنْنُتم أن لن یبعَث اُهللا أحدا( عمل أولھما في ثانیھما مثل :ثانیھا
، وكما ظننتم )أن لن یبعَث اُهللا أحدا(فالعامالن ظنوا وظننتم، والمعمول المتنازع علیھ 

 .معمول لظنوا، ألنھ صفة لمفعول مطلق ناصبھ ظنوا وتقدیره ظنا مثل ظنكم
َیْسَتْفتونك قل اُهللا ُیفتیُكم (ط مثل  كون ثانیھما جوابا لألول جواب السؤال أو الشر:ثالثھا

فھو كجواب الشرط )آُتوني ُأْفِرُغ علیھ ِقْطرا(فھو كجواب السؤال، ومثل ) في الَكاللِة
 .وكأنھ قیل فإن آتیتموني أفرغ علیھ

 أن یتوجھ العامالن إلى المعمول من غیر فساد في اللفظ أو المعنى، فمثال فساد -3
فالفعل أتاك الثاني توكید لألول ولیس ھذا ) الحقون احبِس احبِسأتاِك أتاِك ال(اللفظ قولھ 

من باب التنازع ألنھ لو كان من باب التنازع لكان یلزم اإلضمار في أحدھما ولكان 
بإعمال الثاني واإلضمار في األول على رأي ) َأَتْوِك أتاِك الالحقون(یجب أن یقول 

بإعمال األول واإلضمار في الثاني على ) قونأتاِك َأَتْوِك الالح(البصریین، أو أن یقول 
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فلما ورد الفعالن دون إضمار كان الثاني تأكیدا لألول ولیس ھناك . رأي الكوفیین
 :ومثال فساد المعنى قول امرئ القیس. تنازع

 )كفاني ولم َأْطُلْب قلیٌل من الماِل  ولو أنَّ ما َأْسَعى ألدَنى َمعیشٍة(
إذ لو ) قلیٌل من الماِل(ل ولكنھما لیسا متوجھین إلى فإن كال من كفاني وأطلب عام

توجھا إلیھ لكان المعنى كفاني قلیل من المال ولم أطلب ھذا القلیل من المال، وذلك 
یتناقض مع قولھ في أول البیت ولو أن ما أسعى ألدنى معیشة إذ االمتناع یفید النفي 

 بل یطلب الملك كما جاء في فھو ال یسعى ألدنى معیشة، وال یطلب قلیال من المال،
 :بیت بعد ھذا البیت

 )وقد ُیدرُك المجَد الُمَؤثََّل أمثالي   ولكنَّما أسَعى ِلمجٍد ُمَؤثٍَّل(
فقلیل فاعل كفاني، . فیكون تقدیر البیت األول كفاني قلیل من المال ولم أطلب الملك

عمول واحد فلیس فالعامالن إذا غیر متوجھین لم. ومفعول أطلب محذوف تقدیره الملك
 .ھناك تنازع في البیت

 أن یكون العامالن متقدمین على المعمول، فإن تقدم المعمول فلیس من باب التنازع -4
فھو مبتدأ وال عمل ألحد العاملین فیھ، وإن ) زیٌد قام وقعد(ألنھ إن كان مرفوعا مثل 

نھما وللثاني كان مفعوال بھ مقدما لألول م) زیدا ضربُت وأھنُت(كان منصوبا مثل 
مفعول محذوف یدل علیھ المذكور، وإن كان المعمول متوسطا بین عاملین مثل 

فھو مفعول بھ للفعل السابق علیھ،  وللفعل المتأخر مفعول بھ ) ضربُت زیدا وأھنُت(
 .محذوف یدل علیھ المذكور

،أو اسمین )سمعُت وحفظُت الدرَس( أن یكون العامالن فعلین متصرفین مثل -5
نھما أي یعمالن عمل الفعلین وھما اسم الفاعل واسم المفعول واسم الفعل یشبھا

فكل من مغیثا ومغنیا اسم ) َعِھْدُت ُمِغیثا ُمْغِنیا َمْن َأَجْرَتُھ(والمصدر مثال اسم الفاعل 
 فاعل وكل منھما یطلب المعمول من أجرتھ، ومثال اسم المفعول 

 ) وَعزَُّة ممطوٌل ُمَعنى غریُمھا  َقَضى كلُّ ذي َدْیٍن َفَوفَّى َغریَمُھ(
 فممطول وُمَعنى كل منھما اسم مفعول وھما یتنازعان معموال واحدا ھو غریمھا، 

فكل من حبك وتقدیرك مصدر ) عجبُت من ُحبَِّك وتقدیِرَك ھشاما(ومثال المصدرین 
مُعھم عليٌّ أضبُط الناِس وأج(وھما یتنازعان المعمول ھشاما، ومثال اسمي التفضیل 

فأضبط وأجمع اسما تفضیل وھما یطلبان المعمول للعلم، ومثال الصفتین ) للعلِم
فحذر وكریم صفتان مشبھتان وھما یطلبان المعمول ) زیٌد َحِذٌر وكریٌم أبوه(المشبھتین 

فالفعل لقیتھ ) لقیُتھ ولم َأنُكل عن الضرِب ِمْسَمعا(أبوه، ومثال المصدر والفعل 
ھما یطلب المعمول وھو ِمْسَمعا، ومسمع اسم رجل، ومثال والمصدر الضرب كل من

فھاؤم اسم فعل والفعل اقرءوا كل منھما یطلب ) ھاُؤُم اقرءوا كتاِبَیْھ(اسم الفعل والفعل 
 .المعمول كتابیھ

وال تنازع بین حرفین، وال بین حرف وغیره، وال بین فعلین جامدین، وقد أجاز المبرد 
َأْحِسَن بھ (و) ما أحسَن وأجمَل زیدا(وز عنده أن یقال التنازع في فعل التعجب فیج

 .، وال بین فعل جامد ووصف)وَأْجِمْل بعمٍرو
 

 : للمعمول أحوال یعبر عنھا بالشروط وھي ما یلي: أحوال المعمول أو شروطھ-3
 . أال یكون ضمیرا مستترا بل اسما ظاھرا-1
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 . أال یكون ضمیرا متصال بعاملھ مثل لقیُت وأكرمُتَك-2
 أن یكون متأخرا عن العاملین فإن تقدم وكان مرفوعا فھو مبتدأ، وإن كان منصوبا -3

فھو معمول لألول منھما، وإن توسط فھو معمول لسابقھ، وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك 
 .في شروط العاملین

 أن یكون قابال لإلضمار أي ألن یعبر عنھ بضمیر، فال تنازع في الحال وال في -4
 .ألن كال منھما ال یكون إال نكرةالتمییز؛ 

 

 : أي العاملین یعمل في المعمول؟ وأیھما یھمل عنھ؟-4
 ال خالف بین النحاة في أن العاملین ال یعمالن في المعمول في وقت واحد بل یعمل -1

أحدھما ویھمل اآلخر ویجوز إعمال أي منھما في االسم الظاھر،  ولكن الخالف بینھم 
 . بالعمل في المعمولفي أي العاملین أولى

 : البصریون یرون أن المتأخر من العاملین ھو األولى في العمل وذلك ألسباب ثالثة-2
أن العامل الثاني أو العامل المتأخر إذا تنازع أكثر من عامل ھو األقرب إلى : األول

 .المعمول
معمولھ وھو أنھ یلزم على إعمال العامل األول الفصل بین العامل وھو المتقدم و: الثاني

االسم الظاھر بأجبني عنھ، وھو العامل الثاني، والفصل بین العامل والمعمول مغتفر 
 .في ھذا الباب للضرورة التي ألجأت إلیھ، ولكن ما ال فصل فیھ أولى

أنھ یلزم على إعمال العامل األول في لفظ المعمول العطف على الجملة األولى : الثالث
عمولھ قبل تمامھا، والعطف قبل تمام المعطوف علیھ وھي جملة العامل األول مع م

 .خالف األصل
 الكوفیون یرون أن العامل المتقدم من العاملین أو العوامل ھو األولى في العمل؛ -3

 :وذلك للسببین اآلتیین
 .أنھ أسبق وأقدم ذكرا: األول
 في أنھ یترتب على إعمال العامل الثاني في لفظ المعمول أن یضمر ضمیر: الثاني

العامل األول منھما، فیكون في الكالم إضمار قبل الذكر، وھو غیر جائز عند الكوفیین 
. وقد سمع من كالم العرب ما یؤید كال من الرأیین. وخالف األصل عند البصریین

فالفعل یسيء الذي ھو ) ُیْحِسناِن وُیسيُء اْبناكا(مثال إعمال الثاني على رأي البصریین 
ن ھو الذي عمل في ابناكا وقد أضمر في األول الذي لم یعمل وھو الثاني من العاملی

فقد عمل ) قد َبَغى واْعَتَدیا عبداك(ومثال إعمال األول على رأي الكوفیین . یحسنان
 .الفعل األول بغى في المعمول عبداك، وأضمر في الثاني الذي أھمل وھو اعتدیا

 : ملحوظتان
جوز إعمال أي من العوامل المتقدم أو المتأخر  ھناك قول ثالث للنحاة بأنھ ی:األولى

 . على السواء دون ترجیح ألحدھما على اآلخر
 محل الخالف ما لم یوجد مرجح ألحدھما، فقد یوجد في الكالم ما یوجب إعمال :الثانیة

وقد یوجد ما یوجب إعمال ). ضربُت بل أكرمُت عمرا(الثاني مثل الحرف بل في قولنا 
 ). ضربُت ال أكرمُت زیدا( في قولنا األول مثل الحرف ال

 

  : ماذا یجب في العامل المھمل؟-5
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 العامل الذي یھمل سواء أكان ھو األول أم الثاني یضمر فیھ ضمیر یعود على -1
المعمول المتنازع علیھ، ویجب ذكر الضمیر إذا كان مرفوعا على الفاعلیة ألن الفاعل 

اعل، ویكون الضمیر مطابقا للمعمول عددا عمدة فال یصح حذفھ وكذلك إذا كان نائب ف
ففي ھذا المثال إذا أعمل الفعل الثاني یجد فال بد من ) َیْدُرُس وَیِجدُّ الولدان(ونوعا مثل 

، وإذا أعمل الفعل األول ال بد من )یدرسان ویجدُّ الولدان(اإلضمار في األول فیقال 
 وال یصح أن یتسلط الفعالن على )یدرُس وَیِجدَّان الولدان(اإلضمار في الثاني فیقال 

 .المعمول الظاھر فیقال یدرس الولدان ویجد الولدان ألنھ تكرار وھو ال یصح
 العامل الذي یھمل إن كان طالبا لمرفوع كما سبق فال بد من اإلضمار معھ، وكذلك -2

یضمر مع مفعول ظن وأخواتھا ألنھ في األصل عمدة مبتدأ أو خبر فال یصح حذفھ فإن 
) َظنَِّني وَظَنْنُت زیدا قائما إیاه(الطالب لھ ھو األول وجب إضماره مؤخرا مثل كان 

َظَنْنُت وَظنَِّنیِھ زیدا (وإن كان الطالب لھ ھو الثاني أضمر متصال كان أو منفصال مثل 
 ).ظننُت وظنَِّني إیاه زیدا قائما(و) قائما

غیر مرفوع وھو  العامل الذي یھمل إن كان ھو األول لم یؤت معھ بضمیر -3
وال یقال ضربتھ وضربني ویقال ) ضربُت وضربني زیٌد(المنصوب والمجرور فیقال 

 :وما ورد مضمرا في األول مثل. وال یقال مررت بھ ومر بي) مررُت ومر بي زیٌد(
فضرورة، ) إذا كنَت ُتْرِضیِھ وُیْرِضیَك صاِحٌب     ِجھارا فكن في الغیِب َأْحَفَظ ِلْلَعْھِد(

ن العامل المھمل ھو الثاني أتي معھ بالضمیر مطلقا مرفوعا كان أو منصوبا أو وإن كا
مر بي (و ) ضربِني وضربُتُھ زیٌد(مجرورا عمدة في األصل أو غیر عمدة مثل 

 ومما ورد منھ قولھ) ومررُت بھ زیٌد
 )ُتُنحِّل فاستاكت بھ عوُد إْسَحِل  إذا ھي لم َتْسَتْك بعوِد أراكٍة (

فقد .  اختیر عود إسحل، واإلسَحل شجر یستاك بھ، وھو غیر األراكتنحل معناھا 
 .أعمل األول في البیت تنحل وأضمر في الثاني وھو استاكت بھ

 : وما ورد مخالفا لذلك مثل
 ) إذا ُھُم َلَمُحوا ُشعاَعھ   ِبُعكاَظ ُیْعِشى الناظریَن(

 .فقد حذف من الثاني وكان ال بد أن یقول لمحوه، فھو للضرورة
 تطبیق

)1( 
بین المعمول أو . فیما یأتي جمل تنازع في كل منھا عامالن أو أكثر معموال أو أكثر

 :المعموالت المتنازع علیھا، والعوامل المتنازعة
 لغیر جمیل من خلیلي مھمل   جفوني ولم أجف األخالء إنني-1
 أن شبت فانصرفت عنھن آمالي   ھوینني وھویت الغانیات إلى -2
 قعدت ولم أبغ الندى عند سائب  م أدرك بوجھي فلیتني طلبت فل-3
 أخ لك یعطیك الجزیل وناصر   كساك ولم تستكسھ فاشكرن لھ-4
 لمن أجاروا ذوو عز بال ھون   جئ ثم حالف وقف بالقوم إنھم-5
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)2( 
في جمل التنازع التالیة بین أي العوامل أعمل وأیھا أھمل، وبین ما إذا كان الذي أھمل 

 :لمعمول أوال مع بیان األسبابمعھ ضمیر ا
 . حفظ القرآن وجودوه المرتلون-2 . زرعوا وسقى األرض أصحابھا-1
 . بنوا العمارات وأقام الطرق المھندسون-3
  . أعجبت وأعجب بي صدیقي-5   . علمني واحترمتھ المعلم-4
 . ینجزان عملھما ویتقنھ المخلصان-7  . أكرمت وقدرني الضیف-6

)3( 
 :من عندك لما یأتيمثل في جمل 

 . تنازع أعمل فیھ العامل األول وأضمر في الثاني-1
 . تنازع أعمل فیھ العامل الثاني وأضمر في األول-2
 . تنازع بین ثالثة عوامل لمعمول واحد-3
 . تنازع عاماله فعل واسم فاعل-4

)4( 
 :أعرب ما یأتي

 .كما تلقاك دون الخلد رضوان   جرى وصفق یلقانا بھا بردى-1
 .  زارني وزرتھ الذي كنت أود أن ألقاه-2
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  النداء -1:9
 النداء ھو لغة الدعاء بأي لفظ واصطالحا طلب اإلقبال بیا أو إحدى : تعریف النداء-1

 . أنھ طلب اإلقبال بحرف نائب مناب أدعو ملفوظ بھ أو مقدروعرف أیضا ب.  أخواتھا
 

 : توضیح التعریف-2
ومعنى ) یا اُهللا(واإلقبال المجازي مثل ) یا محمُد( اإلقبال یشمل اإلقبال الحقیقي مثل -أ

 . اإلقبال ھنا مطلق اإلجابة
فإن یا ) ْقِبْلیا عليُّ ال ُت( ال تناقض بین معنى النداء بأنھ طلب اإلقبال وبین قولنا -ب

 .لطلب إقبالھ لیسمع النھى، ولم یتوجھ لھ النھى عن اإلقبال إال بعد إقبالھ
یا ( ال ینادي حقیقة إال الممیز ألنھ الذي تتأتى منھ اإلجابة، وأما غیر الممیز كـ -ج

فھو من باب االستعارة حیث شبھ المنادى الجبال أو األرض ) یا أرُض(و) جباُل
إن اهللا : ویمكن أن یقال أیضا. اد ونودي على سبیل االستعارة بالكنایةبالممیز في االنقی

تعالى خلق في الجبال أو األرض تمییزا حال خطابھ لكل منھما،  فكان النداء وقتھ 
 . لممیز

 بعض النحویین یعنونون الموضوع بعنوان المنادى وھم یعتبرون المنادى قسما من -د
اء نائبة مناب الفعل أدعو  أو أنادي، ولذلك المفعول بھ على أساس أن حروف الند

یوردونھ في كتبھم مع المفاعیل أو بعدھا مباشرة، ومنھم من خالف ذلك وقال إن ھذا 
 . الفعل ال یظھر في جملة النداء أبدا، ولذلك اعتبر حروف النداء ھي العاملة في المنادى

 

. ا، وآ، والھمزة، و وایا، وأیا، وأي، وھی:  حروف النداء سبعة ھي:حروف النداء-3
ومن ھذه الحروف ما یستعمل لنداء القریب، ومنھا ما یستعمل لنداء البعید أو ما في 

 : حكم البعید، ومنھا ما یستعمل لنداء المندوب، وذلك بحسب التفصیل اآلتي
 یا وھي  أكثر حروف النداء استعماال، ویسمونھا أم الباب وتستعمل لنداء القریب -1

واهللا إن ) یا رِب،  یا اُهللا(، ولنداء البعید مثل )ئَع الورِد ِبَكْم تبیُع الُحْزمَة ؟یا با: (مثل
وتستعمل . كان قریبا من كل مناد بعلمھ وقدرتھ إال أنھ بعید في منزلتھ ومكانتھ وعظمتھ

 .وسیأتي بیان ذلك في الندبة) یا َظْھَراُه(كذلك بقلة في نداء المندوب مع قرینة مثل 
 ستعمل لنداء البعید مثل أیا وت-2
 )َكَأنِّي قد لقیُت بك الشَّبابا  أیا وطني َلِقیُتَك بعَد یأٍس(

 :ومثل قول مجنون لیلى یخاطب ظبیة نفرت منھ 
 )لِك الیوَم من َوْحِشیٍَّة َلَصدیُق  أیا ِشْبَھ َلْیَلى ال ُتراِعي فإنني(
 ).أي ربِّ اغفر لي(ومثل ) أْي مسافُر َتَمھَّْل( أي وتستعمل لنداء البعید مثل -3
 ) ھیا َسْعَد َأْقِبْل( ھیا وھي تستعمل لنداء البعید مثل  -4
 )آ سعیُد لم تخلفَت عن القافلِة؟( آ وھي تستعمل لنداء البعید مثل -5
 ).أھشاُم حاِفْظ على كتاِبك وال ُتْتِلْفُھ( أ الھمزة وھي تستعمل لنداء القریب مثل -6

 ومثل قول امرئ القیس
 )وإنِّي ُمقیٌم ما أقام َعِسیُب رَتنا إن الُخطوَب َتُنوُب   أجا(

 .وعسیب اسم جبل في بالد الروم مات الشاعر عند سفحھ
 .وسیأتي بیانھا فیما بعد) واُمْنِقذاه، واَرأساه( وا وھي تستعمل للندبة مثل -7
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 :ملحوظات
 وأي، وھیا، وآ  یتبین مما سبق أن الھمزة تستعمل لنداء القریب، وأن أیا،:األولى

تستعمل لنداء البعید، وأن یا تستعمل لنداء البعید والقریب، وأن وا تستعمل لنداء 
 .المندوب
 قد تستخدم بعض أدوات نداء البعید في نداء القریب توكیدا للنداء، واھتماما بما :الثانیة

 . یتلوه، أو تنزیال للقریب منزلة البعید
ن قریبا ینادى بما للبعید ألنھ في حكم البعید لسھوه أو  النائم أو الساھي وإن كا:الثالثة
 .نومھ

 

 :  جواز حذف حرف النداء-4
 یجوز حذف حرف النداء وبقاء أثره، وحرف النداء الذي یحذف ھو یا وذلك مثل         -أ
أي یا أیھا ) َسَنْفُرُغ لكم أیُّھا الثََّقالن(أي یا یوسف، ومثل ) یوُسُف َأْعِرَض عن ھذا(
) من ال یزاُل ُمْحِسنا َأْحِسْن إليَّ(أي یا خیرا، ومثل ) خیرا من زیٍد َأْقِبْل(قالن، ومثل الث

 . أي یا من ال یزال
ال یجوز حذف حرف النداء ) یا َلعمٍرو(والمستغاث مثل ) واَزْیداه( المندوب مثل -ب

 .منھما
ائھ ، ونداؤه شاذ ال یجوز حذف حرف ند) یا إیاَك قد َكَفْیُتَك( ضمیر المخاطب مثل -ج

 . والصحیح منعھ ، أما ضمیر المتكلم وضمیر الغائب فنداؤھما ممنوع باالتفاق 
 یقل حذف حرف النداء مع اسم اإلشارة واسم الجنس، وكثیر من النحویین منعوه -د

إن الحذف مع اسم اإلشارة یقتصر فیھ على السماع، إذ لم یرد : معھما، ومنھم من قال
 . ا مع اسم الجنس فقد ورد شعرا ونثراإال في الشعر، وأم

 : ومن أمثلة الحذف مع اسم اإلشارة
 )أِس َشْیًبا إلى الصِّبا من سبیِل  ذا اْرِعَواًء فلیس بعَد اشتعاِل الر(

أي یا ذا، وارعواء مصدر نائب عن فعلھ أي یا ھذا انكف عن دواعي الصبا انكفافا 
أي یا لیل، أي ائت بالصبح أو تبدل ) یُلَأْصِبح َل: (ومن أمثلة الحذف مع اسم الجنس

أي یا كرا، ) َأْطِرْق كرا(ومثل . بالصبح، وھو مثل یضرب لمن یظھر الكراھیة للشيء
إن النعام في القرى، : وبقیة ھذا التعبیر. ویا كرا مرخم كروان كما سیأتي في الترخیم

ھو النعام قد تم ومعناه اخفض عنقك یا كرا للصید فان من ھو أكبر منك وأطول عنقا و
ِاْفَتِد (صیده، وھو مثل یضرب لمن تكبر وقد تواضع من ھو أشرف منھ، ومثل 

أي افتد نفسك بالمال یا مخنوق، وھو مثل یضرب لكل مضطر وقع في شدة ) َمْخنوُق
 .وھو یبخل بافتداء نفسھ بمالھ

م حكایة عن أي ثوبي یا حجر قالھ صلى اهللا علیھ وسل)  َثْوِبي َحَجر(ومنھ في الحدیث 
موسى علیھ السالم حین فر الحجر بثوبھ حین وضعھ وذھب لیغتسل، وكان حجرا من 

 . رخام
وال نقول اهللا بقصد النداء، ولكن ) یا اُهللا( یشذ حذف یا في نداء اسم اهللا تعالى فنقول -ھـ

ویكون حذف یا ) اللُھمَّ(إذا عوض حرف النداء بمیم مشددة في آخر لفظ اهللا فیصبح 
 .ا في ھذه الحالة ألن المیم المشددة عوض عنھا وال یجمع بین العوض والمعوضواجب
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 ذھب بعض النحاة إلى جواز حذف المنادى قبل : حذف المنادى وإبقاء حرف النداء-5
 :فعل األمر مثل

 )وال زال ُمْنَھال ِبَجْرعاِئِك الَقطُر  أال یا اْسَلِمى یا داَر َميَّ على الِبَلى(
المنادى محذوف تقدیره ھذه والتقدیر أال یا ھذه اسلمى یا دار مي، وقبل یا حرف نداء، 

 : الفعل الماضي الدال على الدعاء مثل
 )یا ذا الَخَنى وَمقاِل الزُّوِر والَخَطِل  یا َأْرَغَم اُهللا َأْنًفا أنَت حاِمُلُھ(

ل وعل. یا حرف نداء والمنادى محذوف یمكن تقدیره یا مسیئا، یا ھذا، یا فالن
المجیزون الحذف قبل األمر والدعاء بأنھما مظنة النداء، ووقوعھ معھما كثیر، فحسن 

 .التخفیف معھما بحذف المنادى
وذھب آخرون إلى المنع وقالوا إن الجمع بین حذف فعل النداء وھو أدعو وبین حذف 
ي المنادى إجحاف، والشواھد التي ورد فیھا ذلك عن العرب لیست یا فیھا للنداء بل ھ

 .للتنبیھ
فالمنادى ) یا لیت قومي یعلمون(كما ورد حذف المنادى قبل لیت وُربَّ وقبل َحبَّذا مثل 

یا ُربَّ أمٍر لم َتِزْنُھ (محذوف تقدیره یا سعادتي، یا فرحي لیت قومي یعلمون، ومثل  
) یا َحبَّذا الَوحدُة والوئاُم(المنادى محذوف تقدیره یا صاحبي رب أمر، ومثل ) َجیِّدا

 .المنادى محذوف تقدیره یا قوم حبذا الوحدة والوئام
 

 ینقسم المنادى إلى خمسة أقسام، وذلك ألنھ إما أن یكون مفردا أو : أقسام المنادى-6
غیر مفرد، ومعنى المفرد ھنا في موضوع المنادى ما لیس مضافا وال شبیھا بالمضاف 

كون نكرة مقصودة، وقد یكون وإن كان مثنى أو مجموعا والمفرد قد یكون علما، وقد ی
فھذه ثالثة أقسام، وغیر المفرد قد یكون مضافا، وقد یكون غیر . نكرة غیر مقصودة

 :مضاف ویعبر عنھ بالشبیھ بالمضاف فھذان قسمان وبذلك تكون أقسام المنادى خمسة
 ).یا عليُّ، یا خالداِن، یا محمدوَن( المفرد العلم مثل -1
یا مھمُل انتِبْھ (تي یخاطب بھا شخص محدد بعینھ مثل  النكرة المقصودة وھي ال-2

 ). لدراسِتك، یا ُمَقصُِّر ستندُم
یا غافال إن ( النكرة غیر المقصودة وھي التي ینادى بھا شخص غیر معین مثل -3

 ). یا رجال ُخْذ ِبَیدي(، ومثل قول األعمى )الدھَر یقظاُن
 ). ِبیا قارَئ الكتا) (یا عبَد اِهللا( المضاف مثل -4
 الشبیھ المضاف ویعرفونھ بأنھ ما اتصل بھ شيء من تمام معناه، والذي بھ تمام -5

محمودا منادى منصوب وھو ) یا محمودا ِفعُلُھ(معناه قد یكون اسما مرفوعا بھ مثل 
یا حسنا َوجُھُھ، ویا جمیال ِفعُلُھ، ویا (اسم مفعول، فعلھ نائب فاعل السم المفعول، ومثل 

فكل من حسن وجمیل وكثیر شبیھ بالمضاف وكل منھا صفة مشبھة وقد ) كثیرا ِبرُُّه
یا (وجھھ وفعلھ وبره، وقد یكون منصوبا بھ مثل : اتصل بھ مرفوع بھ وھو فاعلھ

فطالعا وقارئا شبیھ بالمضاف وھو اسم فاعل وبعده ) یا قارًئا كتاًبا(و) طالًعا جبال
) یا رفیًقا بالعباِد(ورا متعلقا بھ مثل مفعول بھ وھو جبال وكتابا، وقد یكون جارا ومجر

فكل من رفیقا وعالما وخیرا شبیھ بالمضاف ) یا خیًرا من ھشاٍم(و) یا عاِلًما ِبحاِلي(و
وقد تعلق بھا جار ومجرور، وقد یكون معطوفا علیھ قبل النداء كما إذا سمى رجل 

 ).یا ثالثًة وثالثین(ثالثة وثالثین فینادى 



  2003 محمد محمود عوض اهللا           الطبعة الثانیة اْلُلَمُع اْلَبھیَّة  في قواعد اللغة العربیة         
============================================================== 

 354

 الشبیھ بالمضاف االسم النكرة  الذي ینعت بجملة أو شبھ جملةومن النحاة من عد من 
 ) یا جواًدا ال َیْبَخل(ومثل ) یا حلیًما ال َیْعَجل(ومثل ) یا عظیًما ُیَرجَّى لكلِّ عظیِم(مثل 

فكل من عظیما وحلیما وجوادا اسم نكرة وقد نعت بجملة، مقصود بھا الدعاء فھو شبیھ 
 :ملةبالمضاف، ومثال ما نعت بشبھ ج

 )علیِك ورحمُة اِهللا السالُم  أال یا نخلًة من ذاِت ِعْرِق(
فنخلة نكرة نعتت بشبھ الجملة، وھو من ذات عرق، وإنما كان اشتراط النعت بالجملة 
أو شبھ الجملة ألنھ لو كان النعت مفردا لكان المنادى من قبیل النكرة المقصودة التي 

 .نعتھا مفرد ولم یكن من الشبیھ بالمضاف
 .وبعض النحویین اعتبر ھذا من الملحق بالشبیھ بالمضاف

ومنھم من جعل االسم الموصول من الشبیھ بالمضاف ألنھ شدید الحاجة في تمام معناه 
 :إلى الصلة ومنھ قول الشاعر

 )وأنِت بخیلٌة بالودِّ َعنِّي  ِمَن اْجِلِك یا التي َتیَّْمِت َقلِبي(
 
صب على أنھ منادى، ویظھر النصب في بعض  حكم المنادى الن: حكم المنادى-7

أقسام المنادى، وفي البعض اآلخر وھو الذي یبنى على ما یرفع بھ یكون النصب محال 
 :أي یكون مبنیا في محل نصب، ویتضح ذلك من التفصیل اآلتي

 المفرد العلم، أو العلم المفرد، والنكرة المقصودة یبنى كل منھما على ما یرفع بھ، -1
یرفع بالضمة بني على الضم، وإن كان یرفع باأللف بني على األلف، وإن فان كان 

 .كان یرفع بالواو بني على الواو
، إبراھیم منادى مبنى على الضم في )یا إبراھیُم َأْعِرْض عن ھذا(مثال المفرد العلم 

نوح منادى مبنى على الضم في محل نصب، ) یا نوُح إنھ لیس من أھِلك(محل نصب 
یا محمدون (زیدان منادى مبني على األلف في محل نصب، )  أتِقنا عمَلكمایا زیداِن(

 .محمدون منادى مبنى على الواو في محل نصب) أْقِبلوا
مخطئ منادى مبنى على الضم في ) یا ُمْخِطُئ أِعْد َحلَّ المسألِة(مثال النكرة المقصودة 

 على األلف في محل عامالن منادى مبنى ) یا عامالن أنِجزا عمَلكما(محل نصب، 
 .مجتھدون منادى مبني على الواو في محل نصب) یا مجتھدون أبِشروا بالفوِز(نصب، 

 :ملحوظتان
 إذا كان المنادى المفرد المعرفة مبنیا قبل النداء كاسم اإلشارة أو االسم :األولى

ھ إما أن الموصول فإنھ یقدر بناؤه بناء جدیدا على الضم، وذلك ألنھ إذا أتبع بتابع فتابع
یتبعھ بالضم على اللفظ أو بالنصب على المحل، والضم على اللفظ یستلزم أن یقدر 

ھذا : یقال) یا من َیْسَمُع َتَدبَّْر ما َتْسمع(ومثل ) یا ھذا أِجْبِني(بناؤه على الضم مثل 
منادى مبنى على ضم مقدر منع من ظھوره اشتغال المحل بحركة البناء األصلي،  

منادى مبنى على ضم مقدر منع من  ظھوره : ب، ویقال في منوھو في محل نص
 .اشتغال المحل بحركة البناء األصلي في محل نصب

 إذا اضطر شاعر إلى تنوین المبني على الضم كان لھ تنوینھ وھو مضموم :الثانیة
 : مثال التنوین مع الضم. وكان لھ نصبھ

 )طُر السالُمسالُم اِهللا یا مطٌر علیھا       ولیس علیَك یا م(
 : ومثال التنوین مع النصب
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 )یا َعِدیٌّا لقد َوَقْتَك األواِقي  :َضَرَبْت َصدَرھا إليَّ وقالت(
 النكرة غیر المقصودة، والمضاف، والشبیھ بالمضاف ینصب كل منھا بما ینصب -2

بھ في إعرابھ العادي،  فالمفرد عددا ینصب بالفتحة، وجمع المؤنث السالم ینصب 
. ، واألسماء الستة تنصب باأللف، والمثنى وجمع المذكر السالم ینصب بالیاءبالكسرة

 :وأمثلة ذلك
  النكرة غیر المقصودة-أ
 )َنَداماَي من َنْجراَن أْن ال تالِقیا   فیا راكًبا إمَّا َعَرْضَت َفَبلَِّغْن(
یا ُمحِسِنیَن (، ) جزاَءكمایا ُمخِلَصْیِن ستناالِن(، )یا ُمَربِّیاِت َأْحِسنَّ َتربیَة أوالِدُكنَّ(

 ).َتَصدَُّقوا على الفقراِء
یا حاِمَلِي (، )یا ذا الماِل ال تبخْل بماِلك(، )یا طالَب الدنیا ال َتْغَترَّ بھا( المضاف -ب

یا طالباِت العلِم َأِدْمَن (، )یا ُمَنفِِّذي القانوِن ال تتھاونوا فیھ(، )العلِم تقدَّما الصفوَف
 ).أَخَوْینا علیكما بالِحلِم والصبِریا (، )ُمذاكرَتھ

 )یا رحیًما بالعباِد ارَحْمنا(، )یا مؤدیا واجَبُھ َأْبِشْر بالفوِز( الشبیھ بالمضاف -ج
 

 :  أحكام فرعیة للمنادى وتوابعھ-8
 :بكلمة ابن وصف المنادى المفرد العلم

 علم ولم یفصل إذا وصف المنادى المفرد العلم بكلمة ابن وكانت كلمة ابن مضافة إلى
جاز في المنادى العلم ضم ) یا ھشامَُ بَن خالٍد: (بین المنادى وبین كلمة ابن فاصل مثل

آخره على األصل في نداء العلم المفرد، یا ھشاُم وجاز فتحة یا ھشاَم والفتح اختیار 
 : البصریین ولھ ثالثة أوجھ

ساكن فھو غیر حصین فلم  اتباعھ لفظ ابن من حیث فتح آخره إذ الحاجز بینھما :األول
 .یمنع اتباع األول للثاني

 اعتبار الصفة وھي ابن والموصوف وھو العلم ھشام في المثال شیئا واحدا :الثاني
 .وتركیبھما كتركیب خمسة عشر

 اعتبار كلمة ابن زائدة واعتبار العلم األول مضافا إلى العلم الثاني فیكون :الثالث
 .منصوبا بالفتحة إلضافتھ

  تكون الفتحة على الرأي األول فتحة اتباع، وعلى الثاني فتحة بناء، وعلى وبذلك
 .وتسقط األلف من كلمة ابن في الكتابة. الثالث فتحة إعراب

  ویعتبر ما ذكر في العلم  وھو أنھ مفرد وعلم وموصوف  وما ذكر في ابن وھو أنھ
ا لجواز الفتح أو  مضاف إلى علم وغیر مفصول عن العلم المنادى شروطا ال بد منھ

الضم، واشترطوا كذلك أن یكون العلم مما تظھر علیھ عالمة اإلعراب، فلو كان 
اإلعراب یقدر علیھ مثل یا عیسى بن مریم لم یجز فیھ تقدیر الفتح ولم یجز إال الضم إذ 
لیس ھناك ثقل مع الضم حتى یخفف بالفتح، وإذا فقد أي من الشروط الستة األخرى 

وإن ) یا عبَد اِهللا بَن زیٍد( إذا كان المنادى غیر مفرد فیجب نصبھ مثل تعین الضم، إال
یا زیُد (أو لم یكن بعد المنادى ابن مثل     ) یا رجُل ابَن زیٍد(كان غیر علم مثل 

أو كان ) یا زیُد الفاضُل ابَن عمٍرو(أو كان االبن غیر متصل بالعلم مثل  ) الفاضل
یا (أو لم یكن مضافا إلى علم مثل ) یا زیُد بَن عمٍرو(االبن معتبرا بدال ال صفة مثل 

 .ففي ھذه الحاالت الخمس یجب ضم آخر المنادى، وال یجوز فتحھ) زیُد ابَن أخینا
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 : نداء ما فیھ أل-2
 إذا كان االسم معرفا بأل فال یجوز نداؤه بیا أو غیرھا من حروف النداء، فال یقال یا -1

 ذلك أن لغة العرب ال یلتقي فیھا ساكنان لثقل النطق الرجل، أو یا الناجح، ولعل سبب
 :وقد ورد نداء ما فیھ ال في ضرورة الشعر في قولھ. الحاصل من التقائھما

 )إیاُكما أن ُتْعِقبانا َشرٌّا  فیا الغالمان اللذان َفرَّا(
یأیُّھا  (،)یأیُّھا النَِّبيُّ(فإذا أرید نداء ما فیھ ال فإنھ یؤتي بكلمة أى مع المذكر مثل 

یأیَُّتھا النفُس (، وتحذف ألف یا في الكتابة، ویؤتى بكلمة أیة مع المؤنث مثل )اإلنساُن
وذلك لما في لفظ أي من العموم واإلبھام واحتیاجھا للمخصص فتكون ). المطمئنُة

یأیُّھا (ویكون إعراب مثل . وتكون أي أو أیة وصلة لنداء ما فیھ ال. ألصق بما بعدھا
 حرف نداء مبني على السكون ال محل لھ من اإلعراب، أي منادى مبني یا) الرجُل

على الضم في محل نصب ألنھ نكرة مقصودة، ھا حرف تنبیھ ال محل لھ من 
 . اإلعراب، الرجل صفة ألي مرفوع على لفظھا

یأیُّھا (و) یأیُّھا الرجالن(وتكون أي بلفظ واحد وإن ثنیت صفتھا أو جمعت مثل 
 ).الرجاُل
یا ھذا الرجُل ( أن یؤتي بدال من أي باسم إشارة للتوصل لنداء ما فیھ ال مثل  ویجوز

ویعرب ھذا منادى مبنیا على ضم مقدر منع من ظھوره اشتغال المحل ) ابَتِعْد عني
 .بحركة البناء األصلي، الرجل بدل من ھذا، أو صفة لھ
 :كما یجوز أن یؤتي قبل ما فیھ أل بأي واسم اإلشارة مثل

 )كأنََّك لم َیْعَھْد ِبَك الَحيَّ عاِھُد  أیَُّھذا المنزُل الدارُس الذي أال (
بقطع الھمزة ووصلھا، ) یا اُهللا( یجوز إیراد حرف النداء یا مع اسم اهللا تعالى فنقول -2

الرجل منطلق : ویجوز كذلك إیراد یا مع الجملة المحكیة، فإذا كان ھناك من یسمى
وتكون كل الجملة المحكیة مبنیة على ضم )  جُل ُمنطِلٌق َأْقِبْلیا الر(فیجوز نداؤه بالقول 

 .مقدر منع من ظھوره اشتغال المحل بحركة الحكایة في محل نصب
 األكثر في نداء اسم اهللا تعالى تعویض میم مشددة في آخره تعویضا عن یا  فیقال -3
جمع بینھما فھو شاذ مثل ، وال یجمع بین یا وبین المیم المشددة، وما ورد من ال)اللُھمَّ(
 )أقوُل یا اللُھمَّ یا اللُھمَّا  إنِّي إذا ما َحَدٌث َأَلمَّا (
 : تستعمل اللھم على ثالثة اوجھ-4

 )اللُھمَّ اغِفْر لنا واْرَحْمنا(النداء كما في : األول
) مَّ الاللُھ(أو ) اللُھمَّ َنَعْم(أن یذكرھا المجیب تمكینا للجواب في ذھن السامع مثل : الثاني

 ).ھل حامٌد حاضٌر؟(في الجواب إذا سأل شخص 
أنا أُزوُرك اللُھمَّ إذا لم (أن تستعمل دلیال على الندرة وقلة الوقوع أو بعده مثل : الثالث
 .إذ الزیارة مع عدم الدعاء قلیلة). َتْدُعِني

 : المنادى المضاف إلى یاء المتكلم-3
 :جاز فیھ ست لغات) یا ُغالِمي(م مثل  إذا كان المنادى مضافا إلى یاء المتكل-أ

 ).یا عباِدي إن أرِضي واِسَعٌة(مثل ) ُغالِمي( إثبات الیاء الساكنة -1
 )یا عباِد فاتقون(مثل ) غالِم( حذف الیاء الساكنة وإبقاء الكسرة دلیال علیھا -2
یا ( حذف الیاء، وضم الحرف الذي كان مكسورا ألجل الیاء وھي لغة ضعیفة ومنھا -3

 .علي قراءة ربُّ بالضم) قال ربُّ احكم بالحق(ومنھ ) أمُّ ال تفعلي
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یاعبادَي الذین أسرفوا علي أنفِسِھم ال َتْقَنطوا من (ومنھ ) غالمَي( إبقاء الیاء وفتحھا -4
 ).رحمِة اهللا

 قلب الكسرة التي قبل الیاء المفتوحة فتحة، وقلب الیاء ألفا لتحركھا وانفتاح ما قبلھا -5
 ).یا أسَفا علي یوُسَف) (یا حسرَتا علي ما فرَّطُت في جنِب اهللا(مثل ) اغالَم(
ومنھ  ) یا غالَم( حذف األلف التي نتجت من قلب الیاء ألفا وإبقاء الفتحة دلیال علیھا -6

 )بلْھَف وال ِبلْیَت وال َلَو انِّي  ولسُت ِبراِجٍع ما فاَت ِمنِّي( 
 .یا لھَف:  بیا لھف أي بقولي

 :نادي المضاف إلي یاء المتكلم إن كان لفظ األب أو األم جاز فیھ عشر لغات الم-ب
 :اللغات الست السابقة في المضاف إلي یاء المتكلم، ولغات أربع أخر ھي

 .وبھا قرأ السبعة إال ابن عامر) یا أبِت(إبدال الیاء تاء مكسورة مثل : األولى
 . قرأ ابن عامروبھا)یا أبَت(إبدال الیاء تاء مفتوحة : الثانیة
وقرئ بھا شاذا، وقد وردت ھذه اللغة في ) یا أبَتا(إبدال الیاء تاء وبعدھا ألف : الثالثة
 )یا أبَتا َعلََّك أو َعَساَك  تقوُل ِبْنِتي قد َأَنى َأَناَكا: (الشعر

 )فإنَّا نخاُف بأن ُتْخَتَرم  یا أبَتا ال َتَزْل عنَدنا(و
المسحنفر ) یسیُر في ُمْسَحْنِفٍر الِحِب  یا ُأمََّتا أْبَصَرِني راكٌب(و

 . الطریق والالحب المستقیم أو الواضح
 :وقد ورد منھ) یا أبِتي(اإلتیان بتاء مكسورة وإبقاء الیاء بعدھا ساكنة مثل : الرابعة

 )لنا أمٌل في العیِش ماُدمَت عاِئشا  أیا َأَبِتى ال ِزْلَت فینا فإنَّما(
ن واألخیرة أضعف من التي قبلھا، وقد عبر عنھما بعض واللغتان األخیرتان ضعیفتا

 .النحاة بأنھما قبیحتان، وأنھما ال تجوزان إال في الشعر
 .والبصریون یخصون ھاتین اللغتین بالشعر، والكوفیون یجیزونھما في سعة الكالم

یجوز فیھ ) یا غالَم غالِمي( المنادي المضاف إلي مضاف إلي یاء المتكلم مثل -ج
 :فقطوجھان 

 ).یا غالَم غالِمي( إثبات الیاء ساكنة -1
 )یا غالَم غالمَي( إثبات الیاء مفتوحة -2
 : المنادي المضاف إلي ابن أم أو ابن عم یجوز فیھ أربع لغات-د
قال یا ابَن أمَّ ال تأخْذ ) (قال ابَن أمَّ إنَّ القوَم استضعفوني( فتح میم أم أو عم مثل -1

 ).ِبِلحیتي وال ِبَرأسي
 ).یا ابَن أمِّ( كسر میم أم أو عم  وقد قرئ بالكسر في -2
 ).أنَت َخلَّْفَتِني ِلدھٍر شدیِد  یا ابَن ُأمِّي ویا ُشَقیَِّق َنْفِسي( إثبات الیاء ومنھ -3
 ).یا ابنَة عمَّا ال تلوِمي واْھَجِعي( قلب الیاء ألفا ومنھ -4

 .وھذه اللغة والتي قبلھا قلیلتان في االستعمال
 :لتابع المنادى أحوال تفصیلھا ما یأتي: تابع المنادى -4
 إذا كان المنادى مبنیا على الضم بأن كان مفردا، وكان تابعھ نعتا أو توكیدا أو -1

عطف بیان أو عطف نسق وكان النعت مفردا أو مضافا وفیھ األلف والالم جاز فیھ 
 .الرفع على لفظ المنادى والنصب على محلھ

 ).زیُد الظریُف، یا زیُد الظریَفیا : (مثال النعت
 ).یا تمیُم أجمعون، یا تمیُم أجمعین: (مثال التوكید
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ومعنى كرز حاذق أو نجیب أو ) یا سعیُد كرُز، یا سعیُد كرزا: (مثال عطف البیان
 .صقر أو بازي

 ). یا زیُد والضحاُك، یا زیُد والضحاَك: (مثال عطف النسق
روى برفع الوارث ونصبھ ومنھ ) ثَُ عن عبِد الملكیا حكُم الوار: (وقد ورد في النعت

 ) بأْجَوَد منَك یا عمُر الجوادا  فما َكْعُب بُن ماَمَة وابُن أْرَوى  (
 وقد ورد في عطف النسق. ورد بالنصب

 ) فقد جاوزُتما َخَمَر الطریِق  أال یا زیُد والضحاكَُ ِسیَرا(
 .روى برفع الضحاك ونصبھ

 .بنصب الطیر، وُقرئ شاذا والطیُر)  جباُل أوِِّبي مَعُھ والطیَریا(وقد ورد قولھ تعالى 
 )یا زیُد الحسُن الوجِھ، الحسَن الوجِھ(مثال المضاف الذي فیھ أل 

 )یا صاِح یا ذا الضامرَُ العنِس     والرَّْحِل ذي األنساِع والِحلِس(ومنھ قول الشاعر 
ة الوسط، والعنس الشدیدة، روى برفع الضامر ونصبھ، ومعنى الضامر الناقة دقیق

واألنساع جمع نسع وھو سیر یربط بھ الرحل ، والحلس كساء یوضع على ظھر 
 .البعیر

 إذا كان تابع المنادى المبني على الضم مضافا ولیس فیھ األلف والالم تعین نصبھ -2
 :على المحل
 )یا زیُد صاحَب عمٍرو: (مثال النعت
 )یا تمیُم كلَّكم: (مثال التوكید

 )یا سعیُد أبا عبِد اهللا: (ال البیانمث
 )یا سعیُد وأبا عبِد اهللا: (مثال النسق

 إذا كان تابع المنادى المبني على الضم بدال أو عطف نسق، وكان بغیر األلف -3
) یا سعیُد كرُز، یا سعیُد أبا عبِد اهللا(مثال البدل : والالم أعطي ما یستحقھ لو كان منادى

نھ لو كان منادى لكان كذلك، وأبا عبد اهللا ینصب باأللف ألنھ فكرُز یضم بغیر تنوین أل
 .لو كان منادى لكان كذلك

فعمُرو یضم بغیر تنوین ألنھ لو ) یا سعیُد وعمُرو، یا سعیُد وأخا عليٍّ: (مثال النسق
 .   كان منادى لكان كذلك، وأخا علي ینصب باأللف ألنھ لو كان منادى لكان كذلك

یأیُّھا الرجُل، (محلى بأل أو اسم إشارة أو اسما موصوال مثل  تابع أي إن كان -4
یجب رفعھ عند الجمھور على لفظ أي ألنھ ھو المقصود ) یأیُّھذا، یاأیُّھا الذي درس

بالنداء،  وقد أجاز بعض النحاة نصبھ قیاسا على جواز نصب الصفة المحالة بأل مثل 
 .الظریف في یا زید الظریَف

إن اعتبر اسم اإلشارة ) یا ھذا الرجُل( المحلى بأل یجب رفعھ مثل  تابع اسم اإلشارة-5
یا ذا الذي (أو ) یا ذا القائُم(وصلة لندائھ، كما إذا نودي القائم بین قوم جلوس بالقول 

، فإن قدر نداء اسم اإلشارة وحده وأمكن الوقوف علیھ باإلشارة أو وضع الید على )قام
 .المنادى جاز في تابعھ النصب

إذا كان المنادى مفردا وكرر مضافا إلى غیره وجب نصب الثاني سواء أكان األول  -6
أو مشتقا مثل  ) یا رجُل رجَل القوِم(او اسم جنس مثل ) یا سعُد سعَد األوِس(علما مثل 

الیعمالت ) یا زیُد زیَد اْلَیْعَمالِت الذَُّبِل(، )یا تیُم تیَم َعِديٍّ(، )یا صاحُب صاحَب زیٍد(
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ملة وھي الناقة القویة على العمل، والذبل جمع ذابل بمعنى ضامرة، وقد اشتھر جمع یع
 .زید بالحداء أي الغناء لھا في السیر

یا تیُم تیَم (ویجوز في األول الضم والنصب فإن ضم األول كان الثاني منصوبا مثل 
 بیان والنصب على أنھ توكید لألول على محلھ، أو على أنھ بدل منھ أو عطف)  َعِديٍّ

على محلھ، أو على أنھ منادى مضاف، أو على أنھ مفعول بھ لفعل محذوف تقدیره 
 .أعني

مذھب سیبویھ أنھ مضاف إلى ما بعد االسم : وإذا كان األول منصوبا ففي نصبھ مذھبان
الثاني، وأن االسم الثاني مقحم بین المضاف والمضاف إلیھ، ومذھب المبرد أنھ مضاف 

 . یفھم من الثاني وتقدیره على رأیھ یا تیَم عدي تیَم عديإلى مضاف إلیھ محذوف
 

 تطبیق
)1( 

 :استخرج المنادي مما یأتي وبین نوعھ وإعرابھ 
 )یا قومنا أجیبوا داعي اهللا (-2  )یا عیسى إني متوفیك ورافعك إلّي (-1 
 )یأھل الكتاب ال تغلوا في دینكم وال تقولوا على اهللا إال الحق (-3
 )إنا جعلناك خلیفة في األرض فاحكم بین الناس بالحقیا داوود  (-4
 فسر بھ سیرا جمیال   أأسید إن ماال ملكت -5
 )ونادیناه أن یا إبراھیم قد صدقت الرؤیا إنا كذلك نجزي المحسنین (-6
 )یا بني آدم خذوا زینتكم عند كل مسجد (-7
 ا؟وقد كان منھ البر والبحر مترع   أیا قبر معن كیف واریت جوده-8
 أال تبكیان لصخر الندى     أعیني جودا وال تجمدا-9

 ویا مھبط اإللھام والحلم العذب   فلسطین یا دنیا المنارة والحب-10
 جزاك ربك خیرا عن محبیھا   یا رافعا رایة الشورى وحارسھا-11
 ووداد على الزمان وثیق   یا أخا النبل والوفاء العریق-12

)2( 
 :ي، وإن كان محذوفا فاذكر تقدیرهبین حرف النداء فیما یأت

 قد شأوتم بالمعجزات الرجاال   أي رجال الدنیا الجدیدة مھال-1
 لي النفس واألكفان واستغفرا لیا   خلیلي إن ضنوا بلیلى فقربا-2
 وتركت للحسرات قلبي الوالھا    زمن الشباب رحلت غیر مذمم-3
 وأنت تموتلمن تجمع الدنیا    أیا جامع الدنیا لغیر بالغة-4
 ملبى حین یرفع مستجابا   شباب العرب إن لكم لصوتا -5
 وال واردا إال على رقیب    أحقا عباد اهللا أن لست صادرا-6
 لست من قیس وال قیس ِمِني    أیھا السائل عنھم وَعِني -7
 شرك الردى و قرارة األكدار   یا طالب الدنیا الدنیة إنھا -8
 )تي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاءقل اللھم مالك الملك تؤ (-9

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم  (-10
 )الكافرین
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)3( 
 :اجعل كل اسم مما یأتي  منادي في جملة  من عندك

 . مجتھدان– مقصر– المتطوعات– غافل- بائعون الكتب– الناس–المتسابقون
)4( 

 :تیة بمنادى مناسبأكمل الجمل اآل
 . في عملھ ال ینفعك تھاونك0000 یا -1
 . اتقین اهللا واحفظن حدوده0000 یا -2
 . ال تقعدوا عن نصرة المظلوم0000 یا -3
 . كوني لزوجك صادقة الود شدیدة اإلخالص0000 أي -4
 . لك الحمد0000 -5
 . طالبا تعالوا إلى الدرس0000 یا -6
 .كن أخوك سندا لك كن سندا ألخیك ی0000 أي -7
 . اعملوا لخیر بالدكم0000 یا -8

)5( 
اذكر تقدیر كل من حرف النداء أو . فیما یأتي جمل حذف منھا حرف النداء أو المنادى

 :المنادى المحذوف 
 . بني العرب ال تنسوا تاریخكم وأمجاد أسالفكم-1
 ).إذ قالت رب ابن لي عندك بیتا في الجنة (-2
 ).د آمنارب اجعل ھذا البل (-3
 . یا لیت شعري ھل تعود للعرب مكانتھم وتعود لھم حضارتھم-4
 . عباد اهللا اتقوا اهللا واعملوا لتنالوا رضاه-5

)6( 
 :استخرج تابع المنادى في كل جملة مما یأتي وبین إعرابھ

 . یا محمد المجتھد دم على اجتھادك-1
  یا دارسون أجمعین ھل أحسنتم االستعداد؟-2
 رشد متى تزورنا؟ یا عمرو م-3
  یا خالد والمسافر أأحضرتما المطلوب؟-4
 )یا أیھا اإلنسان ما غرك بربك الكریم؟ (-5
  یا ھذا اإلنسان عم تبحث؟-6

)7( 
 :ھات إجابة ما یأتي بحسب المطلوب

اذكر اللغات التي یمكن أن . ( یا قوم أقیموا العالقة بینكم على أساس المودة والتقدیر-1
 ).ومتقرأ بھا كلمة ق

 ).اذكر اللغات التي یمكن أن تقرأ بھا كلمة صدیقي. ( یا صدیق صدیقي-2
اذكر اللغات التي یمكن أن تقرأ بھا كلمة . ( یا أعزائي ال تدعوا الخالفات تفرق بینكم-3

 ).أعزائي
)8( 

 :ھات أمثلة من عندك لما یأتي



  2003 محمد محمود عوض اهللا           الطبعة الثانیة اْلُلَمُع اْلَبھیَّة  في قواعد اللغة العربیة         
============================================================== 

 361

 . منادى مفرد علم-2   .  منادى شبیھ بالمضاف-1
 .  منادى مثنى-4  . ر مقصودة منادى نكرة غی-3
 . منادى نكرة مقصودة-6    .  منادى مضاف-5
 .  منادى حذفت أداة ندائھ-8   . منادى جمع مؤنث سالم-7
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)9( 
 : بین موقعھا اإلعرابي. في الجمل اآلتیة كلمات وقعت بعد أداة النداء أو بعد منادى

  التعلیم یا أیھا الرجل المعلم غیره      ھال لنفسك كان ذا-1
 ) بین موقع أي وموقع الرجل من اإلعراب(

 )بین موقع عمرو وموقع ابن(یا عمرو بن أحمد  ھل تحب المطالعة؟ -2
 ) بین موقع من. ( یا من وقعت في الخطأ عد إلى الصواب وتب إلى خالقك-3
بین موقع خطیب وخطیب .  یا خطیب خطیب الجمعة ذكر الناس باآلخرة وشدائدھا-4

 .الجمعة
 .بین موقع رب.  یا رب كن لي عونا على فعل الخیر-5
 . یا بكر المخلص-6

)10( 
 : أعرب ما یأتي

ربنا ال تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا، ربنا وال تحمل علینا إصرا كما حملتھ على  (-1
 ). الذین من قبلنا، ربنا وال تحملنا ما ال طاقة لنا بھ

لغیب والشھادة أنت تحكم بین عبادك فیما قل اللھم فاطر السموات واألرض عالم ا (-2
  ). كانوا فیھ یختلفون
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  الترخیم2:9
 الترخیم في اللغة ترقیق الصوت، وفي االصطالح حذف آخر المنادى تخفیفا مثل -1
 .في نداء یا محمود) یا َمْحُمو(
 شرط االسم المرخم أن یكون معرفة، وقد جاء ترخیم كلمة صاحب شذوذا ألنھا -2

 : علم وقد أجروھا مجرى كلمة حارث التي ھي علم منقول عن اسم الفاعل ومنھغیر
 ) ِت فنسیاُنُھ ضالٌل مبیُن  صاِح َشمِّْر وال َتَزْل ذاِكَر المو(
 االسم المرخم إن كان مختوما بالتاء جاز ترخیمھ ولم یشترط فیھ علمیة وال زیادة -3

یا (ویقال في عائشة )  یا ُثَب(عة على ثالثة أحرف فیقال في نداء ُثَبة وھى الجما
 ).یاشا(، وفي شاة )عائَش

 :  االسم المراد ترخیمھ إن كان غیر مختوم بالتاء اشترط فیھ أربعة شروط-4
 . أن یكون مبنیا على الضم فال یجوز ترخیم یا عبد اهللا ألنھ لیس مضموما:األول
 .لما  أن یكون علما فال یجوز ترخیم یا إنسان ألنھ لیس ع:الثاني
 أن یكون متجاوزا ثالثة أحرف فال یجوز ترخیم زید وعمرو ألنھما ثالثیان :الثالث

وأجاز الفراء ترخیم مثل حكم وحسن من الثالثیات ألنھا محركة الوسط قیاسا على 
إجرائھم سقر مجرى زینب في إیجاب منع صرفھا ال مجرى ھند في إجازة صرفھا 

 .وعدمھ
كیب إضافة وال إسناد فال یرخم مثل عبد شمس ألنھ  أن ال یكون مركبا تر:الرابع

 .مركب تركیب إضافة، وال مثل شاب قرناھا ألنھ مركب تركیب إسناد
 ) یا َحاِر ویاَجْعَف(والمستوفى للشروط مثل حارث وجعفر فیقال في ترخیم كل منھما 

   المنادى المرخم إن كان على أربعة أحرف  یحذف منھ حرف واحد وتبقى ثالثة-5
  أحرف مثل حارث رخمت فأصبحت حار في قول الشاعر 

 )إال وللموِت في آثاِرِھْم حادي  یا حاِر ما راَح من قوٍم وال ابَتَكُروا (
 )إال ُتَقرُِّب آجاال ِلمیعاِد  یا حاِر ما َطَلَعْت َشْمٌس وال َغَرَبْت (

 ومثل لمیس رخمت فأصبحت لمي في قول الشاعر 
 .أي یا لمیس) وبعد التَّصاِفي والشباِب الُمَكرَِّم  عرفٍة َلِمي َتَنكَّْرِت منا بعَد م(
 المنادى المرخم إن كان زائدا على أربعة أحرف یحذف منھ حرفان أي الحرف -6

 : األخیر وما قبلھ وذلك بأربعة شروط
أن یكون ما قبل الحرف األخیر زائدا فإن لم یكن زائدا مثل مختار حیث األلف : األول

 وھى منقلبة عن یاء إذ األصل مختِیر أو مختَیر فأبدلت الیاء ألفا، فال تحذف فیھ أصلیة
وأجاز األخفش حذفھا تشبیھا لھا ). یا ُمْختا(ویقتصر على حذف الحرف األخیر فیقال 

 .بالزائدة
أن یكون ما قبل الحرف األخیر لینا أي حرف علة فإن كان صحیحا مثل ِقَمْطر : الثاني

 .وال یقال یا ِقَم). یا ِقَمْط(ھ فال یحذف، فیقال فی
وال ) یا َقَنّو(أن یكون ساكنا فان كان متحركا مثل قنّور فإنھ ال یحذف فیقال فیھ : الثالث

 . یقال یا َقَن
أن یكون الحرف الذي قبل األخیر مسبوقا بثالثة أحرف فإن لم یكن مسبوقا : الرابع

نھ حرفان بل الحرف األخیر فقط بثالثة أحرف لم یجز حذفھ مثل مجید فإنھ ال یحذف م
 . وال یقال یا َمِج ألن ما یبقى أقل من ثالثة أحرف) یا َمِجي(فیقال فیھ 
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مثال المستوفي للشروط عثمان، ومسكین ومنصور كأعالم یقال فیھا یا عثَم ، ویا منُص 
 ویا مسِك، ومنھ قول الشاعر في ترخیم مروان 

 ) جو الِحباَء وربُّھا لم ییأِستر   یا َمْرُو إن َمِطیَِّتي محبوسٌة(
 ما جاء من األعالم قبل حرف العلة فیھ فتحة مثل فرَعْون وُغْرَنیق فإنھ یرخم :ملحوظة

یا (و) یا فرَعْو(بحذف الحرف األخیر وبقاء حرف العلة عند جمھور النحاة فیقال فیھ 
ق طیر من طیور وال یقال فیھ یا فرَع ویا غرَن، وقد أجاز بعضھم ذلك، وغرنی) ُغْرَنْي

 . الماء طویل العنق
  المركب تركیب مزج مثل حضرموت ومعدیكرب یرخم بحذف الجزء الثاني منھ -7

 . وال یرخم غیره من المركبات). یا معِد(و) یا حضَر(أي الكلمة الثانیة فیقال فیھ 
 المنادى المرخم یجوز فیھ قطع النظر عن المحذوف فیجعل الباقي اسما برأسھ -8

ویسمى لغة من ال ینتظر، أي من ال ینتظر الحرف الذي حذف ، فیقال في ویضم 
ویقال في إعرابھ منادى ) یا حاُر، ویا جعُف، ویا ماُل(ترخیم حارث وجعفر ومالك 

) یا منُص(وفي مثل منصور یقال في ترخیمھ . مرخم مبني على الضم في محل نصب
 نصب وتعتبر الضمة التي ویقال في إعرابھ منادى مرخم مبني على الضم في محل
 . على آخره ضمة جدیدة مجتلبة غیر التي كانت قبل الترخیم

ویجوز أال یقطع النظر عن الحرف المحذوف بل یجعل مقدرا ویبقى آخر المنادى على 
یقال في إعرابھ ) یا فاطَم(ما كان علیھ ویسمى لغة من ینتظر مثل فاطمة ترخم بقولنا 

 . لى التاء المحذوفة للترخیممنادى مرخم مبنى على الضم ع
 :ملحوظتان

یا (  ما كان قبل آخره واو مثل ثمود عندما یرخم على لغة من ینتظر یقال فیھ :األولى
فتقلب الواو یاء والضمة كسرة؛ ألنھ ) یا َثِمي(وعلى لغة من ال ینتظر یقال فیھ ) َثُمو

 . ولیس ھناك اسم معرب آخره واو قبلھا ضمة. یعامل كاسم تام
یا ( ما یكون فیھ تاء تأنیث كُمسلمة یرخم على لغة من ینتظر فقط فیقال فیھ :لثانیةا

أما .  وال یرخم على لغة من ال ینتظر فال یقال یا مسلُم لئال یلتبس بنداء المذكر) ُمسلَم
 إذا لم تكن التاء للتأنیث مثل  َمسلمة بفتح المیم فیرخم على لغة  من ینتظر وعلى لغة

 . لعدم احتمال االلتباس) یا َمسلُم(و) یا َمسلَم(فیقال من ال ینتظر 
  قد یحذف آخر الكلمة في غیر النداء للضرورة ومنھ قول الشاعر -9
 ) طریُف بُن ماٍل لیلَة الجوِع  والَخَصر  َلِنْعَم الَفَتى َتْعشو إلى َضْوِء ناِرِه(

 .والَخَصر معناھا شدة البرد. أي طریف بن مالك
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 تطبیق
)1( 

 : ستخرج مما یأتي كل منادى مرخم واذكر أصلھ قبل الترخیم ا
 سیري وإشفاقي على بعیري    جارَي ال تستنكري عذیري-1
 فقلت لكم إني حلیف ُصداء    فقلتم تعال یا َیِزي بن ُمَحزِِّم -2
 كلمع الیدین في َحِبيٍّ مكلل    أحاِر ترى برقا أریك ومیضھ -3
 أھذا المغیري الذي كان یذكر؟  فینھ  قفي فانظري یا أسُم ھل تعر-4
 وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي    أفاطم مھال بعض ھذا التدلل -5
 وال تكونن لي بالالئم الالحي    صاح مھال أقل العذل یا صاح -6
 إلى المغیب تثبت نظرة حاِر    أقول والنجم قد مالت أواخره -7
 .  یا ماِل والحق عنده فقفوا-8
 . ھل تحلف ال َتِدیُنھا یا ُنْعَم-9

)2( 
 : أورد الكلمات اآلتیة مرخمة في جمل نداء من عندك

 . معاویة- میمون- معتصم- یاسمین- خدیجة- سلیمان-مذكور
)3( 

 : أعرب ما یأتي
 رد في الضرع ما قرى في العالب   صاح ھل ریت أو سمعت براع -1

 ریت المقصود بھا رأیت 
 حلفت یمینا ال أخون أمیني؟     ألم تعلمي یا أسم ویحك أنني-2
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  االستغاثة والندبة 3:9
 االستغاثة ھي نداء من یخلص من شدة أو یعین على دفعھا، ویستعمل فیھا من -1

 االسم األول الذي ویسمى) یا َللھ ِللمسلمین(حروف النداء یا فقط، ویمتنع حذفھا مثل 
تدخل علیھ یا المستغاث ویجر بالم مفتوحة، ویسمى االسم الثاني المستغاث لھ ویجر 

والمستغاث الذي یجر بالم مفتوحة یكون في محل نصب ألن تركیبھ مع . بالم مكسورة
الالم أعطاه شبھا بالمضاف فیعرب منادى مستغاثا مجرورا بالالم في محل نصب مقدر 

 . رلحركة حرف الج
أعرب منادى مستغاثا مبنیا على الضم في ) یا زیُد ِلعمٍرو(وإذا حذف حرف الجر مثل 

 . محل نصب
والم المستغاث تكون مفتوحة ألن المنادى واقع موقع المضمر والالم تفتح مع المضمر 

والالم . مثل لك ولھ فكذلك تفتح مع المستغاث، وكذلك للفرق بینھ وبین المستغاث لھ
 .  الفعل ألتجئ أو أستغیث أو أدعومتضمنة معنى

 إذا عطف على المستغاث فإما أن تتكرر یا مع المعطوف أو ال تتكرر، فإن تكررت -2
وإن لم تتكرر لزم الكسر ) یا َلزیٍد ویا َلعمٍرو ِلبكٍر(لزم فتح الالم في المعطوف مثل 

 ). یا َلزیٍد وِلعمٍرو ِلبكٍر(مثل 
یا زیدا لعمرو، وتدخل الالم :  عوضا عنھا فیقال تحذف الم المستغاث ویؤتى بألف-3

ویجوز أیضا حذف ) یا َللداھیِة، ویا َلْلَعَجِب(الخاصة بالمستغاث على المتعجب منھ مثل 
ومثل ھذه االستغاثة یا َللداھیِة ویا . الالم من للعجب وتعویض ألف فتصبح یا عجبا

 بل مجازیة وھي بمعنى احضري َللعجِب ویا َللماِء ویا َللعشِب لیست استغاثة حقیقیة
. أیتھا الداھیة أو أیھا العجب أو أیھا الماء أو أیھا العشب حتى یروك ویتعجبوا منك

وقیل إن الالم في مثلھا تكون مكسورة وتعتبر مستغاثا لھ ویقدر مستغاث محذوف 
 ). یا َلقومي ِللداھیِة، وِللعجِب، وِللماِء وِللعشِب(والتقدیر 

 . تعین أن ھذه الكلمات مستغاثةفإذا عوضت األلف 
یا زیداْه، یا ( یجوز عند الوقف إلحاق ھاء السكت باأللف التي تعوض عن الالم مثل -4

 ). عجباْه
 الندبة ھي نداء المتفجع علیھ أو المتوجع منھ، وینادى فیھا بحرف النداء وا  أو -5

ومثال المتوجع منھ      ). نواخلیفَة المسلمی(، )وازیُد(حرف النداء یا مثال المتفجع علیھ 
ویعرب المنادى المندوب كما یعرب إذا كان منادى ) واقلباه(، )وارأساه(، )واظھراه(

 فالمفرد العلم یبنى على الضم، والمضاف أو الشبیھ بھ ینصب على النداء والندبة، وال
 .  تندب النكرة

 وقف علیھ جاز إلحاق وإذا) واعمرا) (وازیدا( تلحق آخر المنادى المندوب ألف مثل -6
وتسقط الھاء في الوصل إال عند )  وامعتصماْه) (واعمراْه) (وازیداْه(ھاء السكت بھ 
 )وعمُرو بُن الزبیراْه    أال یا عمُرو عمراْه( الضرورة مثل

 إن كان قبل األلف التي یؤتى بھا للندبة ألف أصلیة مثل ألف موسى تحذف عند -7
ون األلف التي فیھ ھي ألف الندبة، وإن كان ھناك تنوین في وتك) واموساْه(الندبة فیقال 

واَمْن حفَر بئَر (آخر الصلة أو آخر المضاف إلیھ یحذف التنوین وتضاف األلف مثل  
 ). واغالَم زیداْه(ومثل ) زمزماْه
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 تطبیق
)1( 

 : فیما یأتي منادى مستغاث ومنادى مندوب بین كال منھما وبین إعرابھ
 ألناس عتوھم في ازدیاد    ألمثال قومي  یا َلقومي ویا-1
 وقمت فیھ بأمر اهللا یا عمرا   حملت أمرا عظیما فاصطبرت لھ -2
  ومن عبرات مالھن فناء   فواكبدا من حب من ال یحبني -3
 وارِزیَِّتَیھ : وتقول سلمى    تبكیھم دھماء معولة -4
 .ومن بجسمي وحالي عنده سقم    واحر قلباه ممن قلبھ شبم -5

)2( 
فیما یأتي منادى مستغاث بھ بینھ وبین ما لحقتھ الالم منھ وما لم تلحقھ وبین حركة الالم 

 :والسبب
 یا للكھول وللشبان للعجب    یبكیك ناء بعید الدار مغترب -1
 وغنى بعد فاقة وھوان     یا یزیدا آلمل نیل عز -2
 . وللغفالت تعرض لألریب   أال یا قوم للعجب العجیب -3
 ال یبرح السفھ المردي لھم دینا   یا للرجال ذوي األلباب من نفر -4

)3( 
 : ھات أمثلة من عندك لما یلي

 . مستغاث بھ قد عطف علیھ وتكرر حرف النداء یا مع المعطوف-1
 . مستغاث بھ قد عطف علیھ ولم تكرر یا مع المعطوف-2
 .  مستغاث بھ حذفت منھ الالم وعوض عنھا األلف في آخره-3
 .  مندوب متوجع منھ-4
 .  مندوب ألحقت بھ األلف ووقف علیھ بھاء السكت-5

)4( 
 أعرب ما یأتي 

 ملء أفواه الصبایا الیتم    رب وامعتصماه انطلقت 
 لم تالمس نخوة المعتصم    المست أسماعھم لكنھا 



  2003اْلُلَمُع اْلَبھیَّة  في قواعد اللغة العربیة          محمد محمود عوض اهللا           الطبعة الثانیة 
============================================================== 

 374

 : االختصاص-10
 االختصاص في اللغة ھو مصدر اختص فالنا بكذا أي قصره : تعریف االختصاص-1

علیھ، واصطالحا ھو قصر حكم مسند لضمیر على اسم ظاھر معرفة یذكر بعده 
نحُن طالَب العلِم أحوَج ما نكوُن إلى التواضِع (معمول ألخص محذوف وجوبا مثل 

 العلم منصوب فالضمیر نحن مبتدأ، وأحوج ما نكون خبره، وطالب) والِجدِّ والمثابرِة
على االختصاص، أو مفعول بھ لفعل محذوف تقدیره أخص، ویقدر الفعل أحیانا أعني 

 .أو أمدح
 

 : أحد ثالثة أمور الباعث على االختصاص-2
 )عَليَّ أیُّھا الكریُم ُیعتَمد(الفخر مثل : األول
 )أنا أیُّھا العبُد الضعیُف مفتقٌر إلى عفو اهللا(التواضع مثل : الثاني

 )نحُن العرَب أقرى الناِس للضیف(بیان المقصود بالضمیر مثل : لثالثا
 

 المخصوص وھو االسم الظاھر یسبقھ شيء فیقع في أثناء : مواضع االختصاص-3
وأكثر ما ). ُارُجوني أیُّھا الفتى(أو بعد انتھاء الجملة مثل ) 00نحُن العرَب (الجملة مثل 

ویقل وروده بعد ضمیر المخاطب . متكلمیسبقھ ضمیر المتكلم مثل أنا ونحن ویاء ال
وال یأتي . بنصب لفظ الجاللة فیھما) بَك اَهللا نرجو الفضَل(و) سبحاَنك اَهللا العظیَم(ومنھ 

 .بعد ضمیر الغائب، وال بعد اسم اإلشارة، وال بعد النكرة
 

 یشترط كونھ اسما ظاھرا معرفة واقعا بعد ضمیر یخصھ  االسم المخصوص-4
المفرد أو المخاطب المفرد أو یشارك فیھ كضمیر الجمع للمتكلم أو كضمیر المتكلم 

 : ویكون االسم المخصوص أحد أربعة أنواع. للمخاطب
 ).أنا أیُّھا الدارُس سوف أبُذُل ُجھدي في دراستي(أیُّھا أو أیَُّتھا مثل : األول
 ).نحُن العرَب قوٌم كراٌم(المعرف بأل مثل : الثاني
 ).نحُن طالَب العلِم نحرُص علیھ(افة مثل المعرف باإلض: الثالث
 ).بنا تمیًما ُیكَشُف الضباُب(العلم وھو قلیل مثل : الرابع

 
االسم المخصوص إذا كان أیھا أو أیتھا یكون مبنیا على الضم :  حكم االختصاص-5

لمشابھتھ ألیھا في النداء، وھو في محل نصب بفعل محذوف وجوبا تقدیره أخص 
 .واالسم الذي بعد أیھا أو أیتھا صفة لھا مرفوعة على اللفظوالھاء للتنبیھ، 

وإذا كان االسم المخصوص معرفا بأل أو مضافا أو علما فإنھ یكون منصوبا على 
 .االختصاص بفعل محذوف تقدیره أخص

وجملة االختصاص أي الفعل المحذوف والمخصوص المنصوب قد تكون في محل 
 .ال یكون لھا محل من اإلعرابنصب حاال، وقد تكون معترضة وحینئذ 
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 تطبیق
)1( 

 :استخرج مما یأتي االسم المنصوب على االختصاص وبین نوعھ
 . نحن معاشر األنبیاء ال نورث ما تركناه صدقة-1
  یر إلى العفو یا إلھي فقیر    الفقـ  جد بعفو فإني أیھا العبد -2
 . نحن العرب أمة واحدة-3
 . نحن المعلمین نربي األجیال-4
 .إنا أیھا الضعفاء محتاجون إلى رعایة المجتمع:  قال متحدث باسم الضعفاء-5
 . نحن المسئولین علینا واجبات تجاه أبناء الوطن-6
 . علیك اهللا نعتمد في كل شئوننا-7
 . أنا أیھا الطالب أقدر معلمي-8
 . نحن الجیل القدیم نرجو الخیر للجیل الجدید-9

 . بالكثیر إنا معشر الشباب مطالبون-10
)2( 

 :بین إعراب االسم المختص فیما یأتي
 . نحن أبناء البلد أدرى بشئونھ-1
 . إني أیھا اإلنسان ضعیف أمام قدرة الخالق-2
 . نحن المزارعین نرجو رحمة اهللا-3
 . بي خالدا تستقیم األمور-4

)3( 
ھات من عندك أربع جمل في كل منھا اسم منصوب على االختصاص أو في محل 

 .نصب
)4( 

 :أعرب ما یأتي
 . ربنا اغفر لنا أیھا المساكین-1
 . أنا محمودا أدافع عن الحق-2
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 : التحذیر واإلغراء-11
 : التحذیر-1:11

أي احذر ) العدَو العدَو( تنبیھ المخاطب على أمر یجب االحتراز منھ مثل  التحذیر-1
ر الذي یجب االحتراز منھ أو األمر المكروه محذرا منھ، ویسمى العدو، ویسمى األم
 .المخاطب محذرا

 

 األول یكون بإیاك ونحوه أي إیاِك وإیاكما وإیاكم وإیاكن مثل : التحذیر على نوعین-2
، وفي حكم )الشرَّ الشرَّ(، والثاني یكون دون إیاك مثل )إیَّاَك والكذَب، إیاُكم والنمیمَة(

 :بھ التفصیل اآلتيكل منھما وإعرا
في تحذیره منصوبا بفعل محذوف وجوبا سواء أكان ھناك عطف أم ) إیاك( یكون -1
 .ال
. إیاك منصوب بفعل محذوف وجوبا) إیَّاك والشرَّ( مثال تحذیر إیاك مع العطف -أ

 :واختلف في تقدیرالفعل على أربعة أقوال
ر، والشر أن یدنو منك أي امنع أنھ اتَِّق وأن األصل اتق نفسك أن تدنو من الش: أحدھا

نفسك من دنوھا من الشر،  وامنع الشر من الدنو من نفسك، فحذف أن والفعل والجار 
والمتعلق بھ من كل من المعطوف والمعطوف علیھ فصار اتق نفسك والشر، ثم حذف 

 .الفعل والمضاف وأنیب عنھ الضمیر فانفصل وصار إیاك والشر
 .صل باعد نفسك من الشر والشر منكأنھ باِعْد وأن األ: ثانیھا
أنَّ إلیاك فعال تقدیره ِق أو باعد وأن الشر لھ فعل تقدیره احذر أو دع أي ق : ثالثھا

 .نفسك واحذر الشر، أو باعد نفسك ودع الشر، وھو من قبیل عطف الجمل
أنھ احذر وأن األصل احذر تالقي نفسك والشر، فحذف الفعل وفاعلھ ثم : رابعھا

ول وأنیب عنھ الثاني فصار نفَسك والشَر بنصبھما، ثم حذف المضاف المضاف األ
والفعل احذر . الثاني نفس وأنیب عنھ الضمیر فانتصب وانفصل، فصار إیاك والشر

وبعضھم قال یجوز تقدیر المضارع ویكون . یقرأ بصیغة األمر ال بصیغة المضارع
 .المعنى أحذرك ودع الشر

ویقدر الفعل المحذوف ) إیاَك من أن تفعَل كذا( ومثال تحذیر إیاك دون عطف -ب
. الناصب إلیاك باعد ألنھ یتعدى بحرف الجر من والتقدیر باعد نفسك من أن تفعل كذا

 .وقیل ال یجب تقدیر باعد أو غیره بل كل فعل یلیق بالحال مثل دع واتق وخل وَنحِّ
وھو إما أن یكون مع ) لناَرالناَر ا) (السیَف( النوع الثاني من التحذیر دون إیاك مثل -2

 .العطف أو التكرار فیكون منصوبا بفعل محذوف وجوبا
أي ق رأسك واحذر السیف أو امنع رأسك، أو باعد ) رأَسك والسیَف( مثال العطف -أ

 .رأسك، أو احذر تالقي رأسك والسیف
 .أي احذر األسد احذر األسد) األسَد األسَد( ومثال التكرار -ب
ناك عطف وال تكرار كان المحذر منھ منصوبا بفعل محذوف یجوز  وإذا لم یكن ھ-ج

 .أي احذر األسد، ویجوز أن یقال احذر األسد) األسَد(إظھاره ویجوز إضماره مثل 
شذ مجيء التحذیر من غیر المخاطب فجاء من ضمیر المتكلم ومنھ قول : ملحوظة

 وإیَّاَي وأن یحِذَف أحُدكم ِلُتَذكِّ لكُم األَسُل والرماُح والسھاُم(عمر رضي اهللا عنھ 
واألصل إیاي باعدوا عن حذف األرنب، وباعدوا أنفسكم عن أن یحذف أحدكم ) األرنَب
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والمعنى المقصود تحذیرھم من أن یجعلوا الحجر أداة ذبح لألرنب ومعنى . األرنب
 .لتذك لتذبح ومعنى األسل كل حدید رقیق كالسیف والسكین

ومثل ) فال تصَحْب أخا الجھِل وإیاَك وإیاُه(لغائب مثل وأشذ من ضمیر المتكلم ضمیر ا
وقیل ال یكون ضمیر المتكلم والغیبة شاذا إال ) إذا بلغ الرجُل الستیَن فإیاُه وإیَّا الشوابَّ(

 .إذا جعل محذرا ال محذرا منھ
 

 : اإلغراء-2:11
أمر  ھو أمر المخاطب بلزوم ما یحمد بھ، أو ھو دعوة المخاطب إلى : اإلغراء-1

 ).الصدَق الصدَق(محبوب لیلزمھ ویسمى األمر المرغوب مغرى بھ مثل 
 
 النصب بفعل محذوف ویكون حذف الفعل وجوبا أو جوازا بحسب  حكم المغرى بھ-2

 :التفصیل اآلتي
 یكون المغرى بھ منصوبا بفعل محذوف وجوبا إذا كان مكررا أو كان متبوعا -1

 التقدیر الزم أخاك فأخاك األولى منصوبة بفعل ) أخاَك أخاَك(مثال المكرر . بمعطوف
 .وأخاك الثانیة تأكید لألولى أو منصوبة بفعل محذوف وجوبا أیضا. محذوف وجوبا

 .أي الزم أخاك والزم اإلحسان إلیھ) أخاَك واإلحساَن إلیھ(ومثال المتبوع بمعطوف 
) خاَكأ( یكون المغرى بھ منصوبا بفعل محذوف جوازا إذا كان مفردا مثل -2
 ).العدَل) (الخیَر(أي الزم، ) الفضیلَة) (الصدَق(



  2003           الطبعة الثانیة اْلُلَمُع اْلَبھیَّة  في قواعد اللغة العربیة          محمد محمود عوض اهللا
============================================================== 

 379

 تطبیق
)1( 
 :استخرج كال منھا. فیما یأتي جمل فیھا تحذیر وجمل فیھا إغراء

 . الجد الجد فإنھ طریق النجاح-1
 . اإلھمال اإلھمال فإنھ یؤدي إلى اإلخفاق-2
 . نفسك نفسك فإنھا أمارة بالسوء-3
 .ققان لك طموحك الجد واالستقامة فھما یح-4
 . إیاك إیاك أن تحتقر أحدا-5
 . إیاك واالعتماد على من ال یملك لك ضرا وال نفعا-6
 . نفسك والشھوة فإنھا تقود إلى الھالك-7
 )فقال لھم رسول اهللا ناقة اهللا وسقیاھا (-8

)2( 
 :اجعل الكلمات اآلتیة محذرا منھا أو مغرى بھا في جمل مناسبة من عندك

 . النمر- الجد- الكذوب- النجدة- السبع- النار- العدل-الصدق
)3( 

 :بین المحذر والمحذر منھ والمغرى بھ وإعراب كل منھا فیما یأتي من جمل
 . الحیاء الحیاء فإنھ من اإلیمان-2   . إیاك أن تخون صدیقك-1
 . إیاك والغضب فإنھ جالب للشر-4   . إیاكم ومحدثات األمور-3
 . الحفرة الحفرة-6 .ال ما ترید الصبر الصبر فلسوف تن-5
 . الفضیلة الفضیلة وإیاك والرذیلة-8    . الحلم الحلم-7

)4( 
 :أعرب ما یأتي

 . إیاكم والظن فإن الظن ال یغني من الحق شیئا-1
 كساٍع إلى الھیجا بغیر سالح   أخاك أخاك إن من ال أخا لھ -2
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  االستثناء-12
نى العطف ألن المستثنى معطوف علیھ بإخراجھ  في اللغة من الثني بمع: االستثناء-1

من الحكم، أو بمعنى الصرف ألنھ مصروف عن حكم المستثنى منھ، وھو في 
حضر (اصطالح النحاة اإلخراج بإال أو إحدى أخواتھا لما كان داخال أو كالداخل مثل 

ألنھ أحد فعلیا أخرج من الحكم وھو الحضور بإال بعد أن كان داخال ) القوُم إال َعِلیا
وھو داخل في مفھوم لفظ القوم لغة،  وإن كان في النیة إخراجھ من أول . أفراد القوم

األمر قبل أن ننطق الجملة، والذي یكون كالداخل فیما قبلھ ھو ما یأتي في االستثناء 
 .وسیأتي توضیحھ) حضر القوُم إال سیارًة(المنقطع مثل 

 ھكذا االستثناء على اعتبار أن  بعض كتب النحو ورد فیھا عنوان الموضوع-2
 . االستثناء وھو اإلخراج كما عرف سابقا أسلوب من أسالیب اللغة العربیة

وبعضھا تورد الموضوع تحت عنوان المستثنى على اعتبار أن المستثنى منصوب وأنھ 
وقد اخترنا األسلوب األول ألن االستثناء یشمل . كالمفعول بھ، وأن فعلھ المقدر أستثني

 .تثنى وبقیة أركان االستثناءالمس
 : یتكون أسلوب االستثناء من أربعة أجزاء: أركان االستثناء-3
 . المستثنى وھو االسم الذي یذكر بعد إال خارجا من حكم ما قبلھا-1
 . المستثنى منھ وھو االسم العام الذي ینسب لھ الحكم في الجملة-2
حكم وھي إال أو إحدى أخواتھا وھي  أداة االستثناء وھي التي تفید اإلخراج من ال-3

 :وھي أربعة أقسام. غیر، وسوى، وسواء، ولیس، وال یكون، وخال، وعدا، وحاشا
 . حروف مثل إال-1
 . أسماء مثل غیر وِسوى وَسواء-2
 . أفعال مثل لیس وال یكون-3
 أفعال أو حروف مثل عدا وخال وحاشا فقد تكون أفعاال وقد تكون حروفا وإذا سبقت -4
 عدا وخال فإنھما یتعین أن یكونا فعلین وأما خال فال تسبقھا ما، وسیأتي توضیحھا ما

 .وبیان عمل كل منھا
 .وھو المعنى الذي ینسب للمستثنى منھ، ویخرج منھ المستثنى:  الحكم-4
 حكم االستثناء بإال النصب، وقد یكون لھ حكم آخر غیر النصب : حكم االستثناء بإال-4

اإلعراب بحسب العوامل وذلك بحسب أنواع االستثناء التي سیأتي وھو اإلتباع، أو 
 تفصیلھا

 : أنواع االستثناء بإال وحكم كل نوع-5
 المستثنى بإال الذي یقع بعد تمام الكالم الموجب یجب نصبھ سواء أكان االستثناء -1

مررُت (و) رأیُت القوَم إال زیًدا(و) قام القوُم إال زیًدا(متصال أو منقطعا مثال المتصل 
نظرُت (و) رأیُت القوَم إال َجَمال(و) قام القوُم إال َجَمال(ومثال المنقطع ) بالقوِم إال زیًدا

. فزیدا في أمثلة المتصل وجمال في أمثلة المنقطع مستثنى منصوب) إلى القوِم إال َجَمال
 :وعامل النصب في المستثنى اختلف فیھ النحاة على أربعة أقوال

صب لھ الفعل الواقع في الكالم السابق على إال بواسطتھا،  ویكون عمل  أن النا:األول
إال ھو تعدیة ما قبلھا إلى ما بعدھا، كحرف الجر الذي یعدي الفعل إلى االسم، وھذه 

 .وھذا القول ذھب إلیھ أكثر النحاة. التعدیة بالنظر إلى المعنى ال إلى اللفظ
 .ھذا الرأي ذھب جمع من النحاة أن الناصب لھ ھو إال نفسھا، وإلى :الثاني
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 . أن الناصب لھ ھو الفعل الواقع قبل إال بنفسھ ال بواسطة إال:الثالث
 . أن الناصب لھ فعل محذوف تدل علیھ إال وتقدیره أستثني:الرابع

ومما یرد على الرأیین األول والثالث ویضعفھما أن الكالم المتقدم على إال قد ال یكون 
،  ویمكن أن )القوُم إخوُتَك إال زیدا(ل النصب في المستثنى مثل فیھ فعل أو شبھھ لیعم

یجاب عن ذلك بأنھ في ھذا المثال وما أشبھھ یلزم تأویل ما قبل إال بما یصلح لعمل 
وھذا . النصب فتؤول كلمة إخوتك بالمنتسبین لك فكأنھ قیل القوم منتسبون لك إال زیدا

الثاني والرابع ھما األقوى في تحدید عامل التأویل تكلف ال داعي لھ؛ فیكون الرأیان 
 .نصب المستثنى وھو إال أو فعل محذوف تقدیره أستثني

 المستثنى بإال الذي یقع بعد تمام الكالم الذي لیس بموجب وھو المشتمل على النفي -2
أو شبھھ، والمراد بشبھ النفي النھي واالستفھام إما أن یكون االستثناء فیھ متصال أو 

المقصود بالمتصل ھو أن یكون المستثنى بعضا مما قبلھ، والمقصود بالمنقطع منقطعا و
 .أال یكون المستثنى بعضا مما قبلھ

 فإن كان االستثناء متصال جاز إتباع المستثنى لما قبلھ في اإلعراب وجاز نصبھ على -أ
مرفوع، فبكر بدل من أحد )  ما قام أحٌد إال َبْكٌر(االستثناء، والمختار اإلتباع مثل 

ھل قام أحٌد إال (ویجوز إال بكرا، و) ال َیُقْم أحٌد إال بكٌر(ویجوز نصبھ إال بكرا، ومثل 
وبكرا في ھذا المثال بدل من أحدا ) ما رأیُت أحدا إال بكرا(وإال بكرا، ومثل ) بكٌر

فبكرا في ) ھل ضربَت أحدا إال بكرا؟(، و)ال تضِرْب أحدا إال بكرا(منصوب مثلھ، و
ثلة منصوب على أنھ بدل من أحدا وھو المختار، ویجوز أن یكون منصوبا ھذه األم

ھل (و) ال َتْنُظْر ألحٍد إال بكٍر(و) ما نظرُت إلى أحٍد إال بكٍر(ومثل . على االستثناء
 ).إال بكرا(ویجوز في األمثلة الثالثة أن یقال ) نظرَت ألحٍد إال بكٍر؟

ناء المتصل بعد الكالم المنفي في ثالثة   یكون النصب ھو المختار مع االستث:ملحوظة
 :مواضع
فالنصب ) ما زارني إال ھشاما أحٌد(أن یتقدم المستثنى على المستثنى منھ مثل :  األول

ومنھ . على االستثناء ھنا أرجح من الرفع على البدلیة لئال یلزم تقدم التابع على المتبوع
 :قول الشاعر الكمیت

 )ومالَي إال مذھَب الحقِّ مذھُب  وما ِلَي إال آَل أحمَد شیعٌة(
لم َیُزرني أحٌد في (أن یفصل بین المستثنى والمستثنى منھ فاصل طویل مثل : الثاني

وإنما اختیر النصب ھنا ألن اإلتباع إنما ) مرِضي َمَع انقضاِء زمٍن طویٍل إال خالدا
.                        بینھمایختار للتشاكل بین التابع والمتبوع، والتشاكل ال یظھر مع طول الفصل 

نجَح (أن یكون الكالم جوابا لكالم یجب فیھ نصب المستثنى مثل أن یقول قائل : الثالث
والنصب ھو المختار ھنا لیتم بھ التشاكل ) ما نجحوا إال علیا(فیقال لھ ) التالمیُذ إال َعِلیا

 .بین الكالم األول وجوابھ
ما قام ( وجب نصب المستثنى عند جمھور العرب مثل  وإن كان االستثناء منقطعا-ب

وبنو تمیم یجیزون اإلتباع فیقال على لغة بني تمیم . وال یجوز اإلتباع) القوُم إال َجَمال
 ).ما مررُت بالقوِم إال جمٍل(و) ما رأیُت القوَم إال جمال(و) ما قام القوُم إال جمٌل(
 أي لیس المستثنى منھ مذكورا فیھ یعطى  المستثنى بإال الذي یقع بعد كالم غیر تام-3

) ما رأیُت إال ھشاما(ھشام فاعل، و) ما قام إال ھشاٌم(ما یستحقھ لو لم توجد إال مثل 
ویسمى ھذا االستثناء . ھشام مجرور بإلى) ما نظرُت إال إلى ھشاٍم(ھشاما مفعول بھ، و
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 من اسم عام محذوف مفرغا ألن ما قبل إال قد تفرغ لطلب ما بعدھا، ویكون االستثناء
وال یكون ھذا االستثناء المفرغ إال . ویكون تقدیر ما قام إال ھشام ما قام أحد إال ھشام
 :بعد نفي أو شبھھ وھو النھي واالستفھام وأمثلة ذلك

ما (واحدة خبر، ) وما أمُرنا إال واحدٌة(رسول خبر، ) وما محمٌد إال رسوٌل( بعد النفي -
ما كان (یوما مفعول فیھ، ) إن لبثُتْم إال یوما(ال مفعول ألجلھ، جد) ضربوه لك إال َجَدال

 .خائفین حال) لھم أن یدخلوھا إال خائفین
وال تجادلوا أھل الكتاب (الحق مفعول بھ، ) وال تقولوا على اِهللا إال الحقَّ( بعد النھي -

 .التي في محل جر بالباء) إال بالتي ھي أحسن
 .القوم نائب فاعل)  إال القوُم الفاسقونفھل ُیْھَلُك( بعد االستفھام -

وما ورد من مثل . وال یقع االستثناء المفرغ بعد اإلیجاب فال یجوز أن یقال قام إال ھشام
ألن معنى یأبى ال ) ویأَبى اُهللا إال أن ُیِتَم نوَره(ذلك فیكون المعنى فیھ على النفي مثل 

 .یرید، وأن یتم نوره في تأویل مصدر مفعول بھ
 یصح التفریغ بعد إال لجمیع المعموالت إال المصدر المؤكد فال یقال ما :وظةملح

ضربت إال ضربا حیث یكون النفي أوال واإلثبات ثانیا وھو تناقض، ویجوز في 
إن نظنُّ إال (ومنھ قولھ تعالى ) ما ضربُت إال ضربا خفیفا(المصدر المبین للنوع فیقال 

یصح التفریغ للحال المؤكدة،  وال للمفعول معھ فال وكذلك ال . أي إال ظنا ضعیفا) َظًنا
 .یقال ما سرت إال والنیل

إذا تكررت إال بقصد التأكید لم تؤثر في الثاني الذي دخلت علیھ :  تكرار إال للتأكید-4
شیئا ولم تفد إال تأكید األولى ویقال في ھذه الحالة إنھا ملغاة، ویكون ذلك في البدل وفي 

فأخیك بدل من حامد، ولم ) ما مررُت بأحٍد إال حامٍد إال أخیك(ل فمثال البد. العطف
) ما مررُت بأحٍد إال حامٍد أخیك(تؤثر فیھ إال شیئا أي لم تفد استثناء مستقال، وكأنھ قیل 

والتقدیر ) حضر الدارسون إال محمدا وإال علیا(ومثال العطف . وتكرار إال للتوكید
ھل (یا وكررت إال توكیدا ومنھ قول الشاعر األصلي حضر الدارسون إال محمدا وعل

 )وإال طلوُع الشمِس ثم غیاُبھا  الدھُر إال لیلٌة ونھاُرھا
وقد جاء تكرارھا في البدل والعطف في . واألصل وطلوع الشمس وكررت إال توكیدا

 :قول من قال
 )إال َرسیُمُھ وإال َرَمُلْھ  ما لك من َشْیِخَك إال َعَمُلْھ(

ھ رسیمھ ورملھ فرسیمھ بدل من عملھ ورملھ معطوف على رسیمھ واألصل إال عمل
والرسیم والرمل ضربان من السیر، وقیل الرسیم ھو السعي . وكررت ال فیھما توكیدا

 .بین الصفا والمروة، والرمل ھو في الطواف حول الكعبة
 المستثنى بغیر وسوى وسواء یكون مجرورا باإلضافة فھذه األدوات أسماء وتكون -5
ضافة لألسماء التي بعدھا، ویكون إعرابھا ھي كإعراب االسم الواقع بعد إال مثل م
فغیر منصوب على االستثناء وھشام مضاف إلیھ مجرور ) حضر القوُم غیَر ھشاٍم(

بإتباع غیر ) ما حضر أحٌد غیُر ھشاٍم(ویقال ) حضر القوُم إال ھشاما(وذلك مثل قولنا 
ما قاَم أحٌد (ویقال ) ما حضر أحٌد إال ھشاٌم وإال ھشاما(بالنصب كما یقال ) غیَر ھشاٍم(و

باإلتباع عند بني تمیم كما ) غیُر جمٍل(بنصب غیر عند جمھور العرب و) غیَر جمٍل
برفع غیر وجوبا ) ما حضر غیُر ھشاٍم(ویقال ) ما قام أحٌد إال جمال وإال جمٌل(یقال 

 ). ما حضر إال ھشاٌم(كما یقال 
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 بمعنى غیر وتفید االستثناء وھي كلمة بَید وھي تختلف عن غیر  ھناك كلمة :ملحوظة
في أنھا ال تقع صفة، وال یستثنى بھا إال في االنقطاع، وال تضاف إال إلى أن وصلتھا، 

فالن كثیر (وال تقطع عن اإلضافة وال تقع مرفوعة وال مجرورة بل منصوبة مثل 
وھذا )  بالضاِد بیَد أني من قریٍشأنا أفصُح من نطق(ومثل حدیث ) المال بید أنھ بخیل

 .تأكید للمدح بما یشبھ الندم
وھناك من ) ِسَوى(ومثل غیر سوى وفي نطقھا لغات أشھرھا كسر السین والقصر 

أو یكسر ) َسواء(ومنھم من یفتح سینھا ویمد ) ُسوى(العرب من یضم سینھا ویقصر 
ھناك حاالت ال یستثنى بھا و. وال یستثنى بھا في جمیع الحاالت). ِسواء(سینھا ویمد 

 :فیھا وھي ما یأتي
 .أي مستو طریقنا وطریقك إلیھ) مكانا ُسوى( إذا كانت ُسوى بمعنى وسط مثل -1
 ).فألُقوه في َسواِء الجحیِم( إذا كانت سواء بمعنى وسط مثل -2
 .أي تام) ھذا درھٌم سواٌء( إذا كانت سواء بمعنى تام مثل -3
 .أي مستوون) فُھْم فیھ سواٌء(ستو مثل  إذا كانت سواء بمعنى م-4

 
وسوى مثل غیر في إعراب ما بعدھا مضافا إلیھ، وفي إعرابھا كإعراب االسم الذي 

ومنھم من ذھب إلى أنھا تعرب دائما ظرفا . وھذا مذھب كثیر من النحاة.  یقع بعد إال
عندھم ) اكجاء الذي ِسو(مكانیا أو زمانیا وأن ما ورد غیر ذلك ضرورة شعریة فمعنى 

والحق أنھا لیست ظرفا مالزما للظرفیة ألن . جاء الذي استقر في مكانك عوضا عنك
 :فمن أمثلة ورودھا مرفوعة. ما ورد في كالم العرب نثرا ونظما یخالف ذلك

 )فِسواَك بائُعھا وأنَت المشتِري  وإذا ُتباُع كریمٌة أو ُتْشَتَرى(
فسوى فاعل ) َوى الُعدواِن ِدنَّاُھْم كما دانواولم یبَق ِس(فسواك مرفوع باالبتداء ومثل 

 :ومن ورودھا منصوبة على غیر الظرفیة قولھ. مرفوع
 )وإنَّ ِسواك من ُیَؤمُِّلُھ َیْشَقى  َلَدْیَك كفیٌل بالُمَنى لُمَؤمِِّل(

: ومن ورودھا مجرورة قول النبي صلى اهللا علیھ وسلم. فسواك اسم إن منصوب
ما أنتم في ِسواُكْم (وقولھ ) لَِّط على ُأمَّتي عدوا من ِسَوى أنُفِسھادعوُت ربي أن ال ُیَس(

من األمِم إال كالشعرِة البیضاِء في الثوِر األسوِد أو كالشعرِة السوداِء في الثوِر 
 ).األبیِض

ویكون ) قام القوُم ال یكوُن َعِلیا(و) قام القوُم لیس َعِلیا( یستثنى بلیس وبال یكون مثل -6
ستثنى بعد لیس منصوبا على أنھ خبر لیس، وكذلك المستثنى بعد ال یكون یأتي الم

منصوبا على أنھ خبر ال یكون، واسم كل منھما ضمیر مستتر وجوبا والمشھور أنھ 
عائد على البعض المفھوم من القوم، والتقدیر قام القوم ولیس بعضھم علیا، وقام القوم 

میر یعود على الوصف أو المصدر المفھومین من وال یكون بعضھم علیا، وقیل إن الض
الفعل السابق فیكون التقدیر قام القوم لیس ھو القائم علیا، وقام القوم ال یكون ھو القائم 
علیا، أو قام القوم لیس ھو أي قیامھم قیام علي، وقام القوم ال یكون ھو أي قیامھم قیام 

 .میر إلیھعلي، وقیل إنھ یتصید من الكالم ما یمكن عود الض
ویشترط في یكون لتفید االستثناء أن تكون بلفظ المضارع من مادة الكون،  وأن تكون 

 .مسبوقة بأداة النفي ال دون أي أداة نفي أخرى
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قام القوُم خال ( یستثنى بخال وعدا ویكون ما بعدھما منصوبا على أنھ مفعول بھ مثل -7
 مفعول بھ منصوب في كل من المثالین، والفاعل فحسینا) قام القوُم عدا ُحَسْیًنا(و) ُحَسْیًنا

ضمیر مستتر وجوبا یعود على البعض المفھوم من القوم، والتقدیر خال بعضھم حسینا، 
 .وعدا بعضھم حسینا

وخال وعدا في ھذه الحالة فعالن جامدان لوقوعھما موقع إال، وھما في ھذا االستعمال 
زل من أھلھ، ولكنھ في االستثناء یتضمن متعدیان، وأصل الفعل خال الزم مثل خال المن

معنى جاوز لینصب ما بعده، والفعل عدا متعد قبل االستثناء، یقال عدا فالن طوره أي 
 .جاوزه، ومعناه في االستثناء كذلك جاوز

 :وقد ورد في اللغة استعمال خال وعدا كحرفي جر فیجر ما بعدھما ومنھ بعد خال
 )أُعدُّ ِعیالي ُشعبًة من ِعیالكا  خال اِهللا ال أرجو ِسواَك وإنما(

 :ومنھ بعد عدا
 عواكَف قد خضعن إلى الُنسوِر  تركنا في الحضیِض بناِت ُعوٍج(

 )عدا الشمطاِء والطفِل الصغیِر   َأَبْحنا َحیَُّھْم قتال وأْسرا
قام القوُم ما خال (وقد تسبق ما كال من خال أو عدا وحینئذ یجب نصب ما بعدھما مثل 

، وما مصدریة وصلتھا خال وعدا وفاعلھما ضمیر مستتر یعود )ما عدا خالدا(و ) خالدا
على البعض كما تقدم ،  ویكون ما بعدھما مفعوال بھ،  وقد أجاز قلیل من النحاة الجر 

وموضع ما . بعد دخول ما علیھما على جعل ما زائدة وجعل خال وعدا حرفي جر
دیر قاموا وقت مجاوزتھم خالدا، وقیل المصدریة وصلتھا النصب على الظرفیة والتق

 .إنھ منصوب على االستثناء كما تنصب كلمة غیر في قاموا غیر محمد
وإذا كان ما بعد خال وعدا منصوبا فھما فعالن، وإذا كان مجرورا فھما حرفان وال 

 .خالف في ذلك
 نصبھ ویجوز) قام القوُم حاشا علٍي( یستثنى بحاشا ویكون ما بعدھا مجرورا مثل -1:8

وھي في حالة الجر حرف جر وفي حالة النصب ھي فعل جامد ) حاشا َعِلیا(فیقال 
لالستثناء ویكون فاعلھا ضمیرا مستترا یعود على البعض المفھوم من القوم كما مر في 

ولذلك التزم . والجر بھا ھو الكثیر الراجح. خال وعدا والتقدیر حاشا بعضھم علیا
فیتھا ولم یجیزوا النصب بھا، والصحیح جواز النصب بھا سیبویھ وأكثر البصریین حر

 وإن كان قلیال ومنھ
 )على الَبریَِّة باإلسالِم والدیِن   حاشا ُقَرْیًشا فإنَّ اَهللا َفضََّلُھْم(

 وال تأتي ما قبل حاشا، وما جاء من ذلك فھو شاذ مثل
 )فإنا نحن أفضُلھم ِفعاال   رأیُت الناَس ما حاشا قریشا(

ي حاشا االستثنائیة لغتان أخریان وھما حاش وحشا، وقیل إن االستثنائیة ھي  ف-2:8
 .حاشا، وأما حاش وحشا فتستعمالن في غیر االستثنائیة

 : تستعمل حاشا على ثالثة أوجھ-3:8
 . وتكون حرف جر أو فعال. أن تكون استثنائیة وقد سبق الكالم علیھا: األول
وھي ) حاَش هللا(ى تنزیھ ما بعدھا من نقص مثل أن تكون تنزیھیة أي تدل عل: الثاني

لیست حرفا في ھذه الحالة بال خالف، ولكن من النحاة من قال إنھا فعل وقال إن التقدیر 
قلن : (وھذا المعنى یتأتى مع قولھ تعالى. جانب یوسف المعصیة ألجل هللا) حاَش ِهللا(في 

، )وقلن حاَش ِهللا ما ھذا بشرا (، وال یتأتى في قولھ)حاَش ِهللا ما علمنا علیھ من سوٍء
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والصحیح أنھا اسم مرادف للتنزیھ منصوب انتصاب المصدر، وقد قرأ ابن مسعود 
باإلضافة مثل معاذ اهللا وسبحان اهللا، وقرأ أبو السمال حاشا هللا أي تنزیھا ) حاَش اِهللا(

 .هللا، ومن ال ینونھا یعتبرھا مبنیة لشبھھا بحاشا الحرفیة
النحاة مصدرا أو اسم مصدر بمعنى براءة اهللا، واعتبرھا بعضھم وقد اعتبرھا بعض 

اسم فعل ومعنى حاش هللا على رأیھم برئ اهللا والالم زائدة في الفاعل كما ھي زائدة في 
 .ھیھات ھیھات لما توعدون

: أن تكون فعال متعدیا متصرفا، یقال حاشیتھ بمعنى أستثنیھ ومنھ الحدیث: الثالث
وما نافیة، ولیس المعنى على االستثناء وفي )  إليَّ ما حاشا فاطمَةأسامُة أحبُّ الناِس(

: ومما جاءت فیھ متصرفة قول الشاعر. روایة الطبراني ما حاشا فاطمة وال غیرھا
 ).وال ُأحاِشي من األقواِم من أحِد  وال َأَرى فاعال في الناِس ُیشبُھُھ(



  2003           الطبعة الثانیة اْلُلَمُع اْلَبھیَّة  في قواعد اللغة العربیة          محمد محمود عوض اهللا
============================================================== 

 386

 تطبیق
)1( 
ل منھا المستثنى والمستثنى منھ وأداة االستثناء فیما یأتي جمل فیھا استثناء، بین في ك

 :والحكم الذي أخرج منھ المستثنى
 )كل شيء ھالك إال وجھھ (-1
 )فأنجیناه وأھلھ إال امرأتھ كانت من الغابرین (-2
 وتھون غیر شماتة الحساد  كل المصائب قد تمر على الفتى -3
 زائلوكل نعیم ال محالة    أال كل شيء ما خال اهللا باطل-4
 معلل بسواء الحق مكذوب   وكل من ظن أن الموت مخطئھ-5
 حاشا الشیطان وأبا األصبع   اللھم اغفر لي ولمن یسمع -6
 بكل الذي یحوى ندیمي مولع   تمل الندامى ما عداني وإنني-7
 . لیس لي من ألوذ بھ عند الشدائد سوى اهللا العلي القدیر-8
 .ون خالدا أدى الطالب واجباتھم كاملة ال یك-9

 . احرص على كل ما ینفعك في دنیاك وآخرتك لیس المتاع الزائل-10
)2( 

 :بین فیما یأتي الحكم اإلعرابي ألداة االستثناء وما بعدھا واذكر السبب فیھ
 )وال یلتفت منكم أحد إال امرأتك (-2 )وما تنفقون إال ابتغاء وجھ اهللا (-1
 إال موضعاوتھون األرض    قد یھون العمر إال ساعة-3
 )وما كنا مھلكي القرى إال وأھلھا ظالمون (-4
 . لیس لك إال أخاك نصیر-6  . لیس الجھاد إال عزیمة وعمال-5
 شربھ ما خال دم العنقود   كل شيء من الدماء حرام-7
 وأنت القاطع البر الوصول   وما للسیف إال القطع فعل-8
ما بقي : یا رسول اهللا: نا بھا، فقلتذبحنا شاة فتصدق: ( قالت عائشة رضي اهللا عنھا-9

 )كلھا بقي إال كتفھا: إال كتفھا، قال
 لم یكن غیر أن أراك رجائي   یا رجاء العیون في كل أرض-10

)3( 
 :أكمل الجمل اآلتیة بذكر مستثنى مناسب

 .0000 ال أرى المقصر إال -2 .0000 یغفر اهللا الذنوب إال -1
 .0000 ما على الرسول إال -4 .0000 ما الحیاة الدنیا إال -3
 .0000 تكلم بما شئت حاشا -6 .0000 ال یصل إلى حقھ إال -5
 .0000 یدخل مكة كل من أراد ما عدا -8 ..… ال یعلي قدر المرء سوى -7
 .0000 ینال الطالب الجوائز القیمة لیس -9

 .0000 یغتر كثیر من الناس بالدنیا ال یكون -10
)4( 

 :عندكھات ما یأتي في جمل من 
 . مستثنى منقطعا في جملة تامة موجبة-1
 . مستثنى منقطعا في جملة تامة منفیة-2
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 . مستثنى بغیر-3
 . استثناء مفرغا وأداتھ ملغاة-4
 . مستثنى تكررت فیھ إال-5
 . مستثنى أداتھ ما خال-6

)5( 
 :أعرب ما یأتي

 )یا أیھا المزمل قم اللیل إال قلیال (-1
 ) اتقوا اهللا حق تقاتھ وال تموتن إال وأنتم مسلمونیا أیھا الذین آمنوا (-2
إن اإلنسان لفي خسر إال الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا  (-3

 )بالصبر
 . ال تلق دھرك إال غیر مكترث-4
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  االستثناء-12
 في اللغة من الثني بمعنى العطف ألن المستثنى معطوف علیھ بإخراجھ : االستثناء-1

 عن حكم المستثنى منھ، وھو في من الحكم، أو بمعنى الصرف ألنھ مصروف
حضر (اصطالح النحاة اإلخراج بإال أو إحدى أخواتھا لما كان داخال أو كالداخل مثل 

فعلیا أخرج من الحكم وھو الحضور بإال بعد أن كان داخال ألنھ أحد ) القوُم إال َعِلیا
اجھ من أول وھو داخل في مفھوم لفظ القوم لغة،  وإن كان في النیة إخر. أفراد القوم

األمر قبل أن ننطق الجملة، والذي یكون كالداخل فیما قبلھ ھو ما یأتي في االستثناء 
 .وسیأتي توضیحھ) حضر القوُم إال سیارًة(المنقطع مثل 

 بعض كتب النحو ورد فیھا عنوان الموضوع ھكذا االستثناء على اعتبار أن -2
 . سالیب اللغة العربیةاالستثناء وھو اإلخراج كما عرف سابقا أسلوب من أ

وبعضھا تورد الموضوع تحت عنوان المستثنى على اعتبار أن المستثنى منصوب وأنھ 
وقد اخترنا األسلوب األول ألن االستثناء یشمل . كالمفعول بھ، وأن فعلھ المقدر أستثني

 .المستثنى وبقیة أركان االستثناء
 :عة أجزاء یتكون أسلوب االستثناء من أرب: أركان االستثناء-3
 . المستثنى وھو االسم الذي یذكر بعد إال خارجا من حكم ما قبلھا-1
 . المستثنى منھ وھو االسم العام الذي ینسب لھ الحكم في الجملة-2
 أداة االستثناء وھي التي تفید اإلخراج من الحكم وھي إال أو إحدى أخواتھا وھي -3

 :وھي أربعة أقسام. ، وحاشاغیر، وسوى، وسواء، ولیس، وال یكون، وخال، وعدا
 . حروف مثل إال-1
 . أسماء مثل غیر وِسوى وَسواء-2
 . أفعال مثل لیس وال یكون-3
 أفعال أو حروف مثل عدا وخال وحاشا فقد تكون أفعاال وقد تكون حروفا وإذا سبقت -4

 ما عدا وخال فإنھما یتعین أن یكونا فعلین وأما خال فال تسبقھا ما، وسیأتي توضیحھا
 .وبیان عمل كل منھا

 .وھو المعنى الذي ینسب للمستثنى منھ، ویخرج منھ المستثنى:  الحكم-4
 حكم االستثناء بإال النصب، وقد یكون لھ حكم آخر غیر النصب : حكم االستثناء بإال-4

وھو اإلتباع، أو اإلعراب بحسب العوامل وذلك بحسب أنواع االستثناء التي سیأتي 
 تفصیلھا

 :الستثناء بإال وحكم كل نوع أنواع ا-5
 المستثنى بإال الذي یقع بعد تمام الكالم الموجب یجب نصبھ سواء أكان االستثناء -1

مررُت (و) رأیُت القوَم إال زیًدا(و) قام القوُم إال زیًدا(متصال أو منقطعا مثال المتصل 
نظرُت (و) لقوَم إال َجَمالرأیُت ا(و) قام القوُم إال َجَمال(ومثال المنقطع ) بالقوِم إال زیًدا

. فزیدا في أمثلة المتصل وجمال في أمثلة المنقطع مستثنى منصوب) إلى القوِم إال َجَمال
 :وعامل النصب في المستثنى اختلف فیھ النحاة على أربعة أقوال

 أن الناصب لھ الفعل الواقع في الكالم السابق على إال بواسطتھا،  ویكون عمل :األول
ة ما قبلھا إلى ما بعدھا، كحرف الجر الذي یعدي الفعل إلى االسم، وھذه إال ھو تعدی

 .وھذا القول ذھب إلیھ أكثر النحاة. التعدیة بالنظر إلى المعنى ال إلى اللفظ
 . أن الناصب لھ ھو إال نفسھا، وإلى ھذا الرأي ذھب جمع من النحاة:الثاني
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 .فسھ ال بواسطة إال أن الناصب لھ ھو الفعل الواقع قبل إال بن:الثالث
 . أن الناصب لھ فعل محذوف تدل علیھ إال وتقدیره أستثني:الرابع

ومما یرد على الرأیین األول والثالث ویضعفھما أن الكالم المتقدم على إال قد ال یكون 
،  ویمكن أن )القوُم إخوُتَك إال زیدا(فیھ فعل أو شبھھ لیعمل النصب في المستثنى مثل 

ھ في ھذا المثال وما أشبھھ یلزم تأویل ما قبل إال بما یصلح لعمل یجاب عن ذلك بأن
وھذا . النصب فتؤول كلمة إخوتك بالمنتسبین لك فكأنھ قیل القوم منتسبون لك إال زیدا

التأویل تكلف ال داعي لھ؛ فیكون الرأیان الثاني والرابع ھما األقوى في تحدید عامل 
 .دیره أستثنينصب المستثنى وھو إال أو فعل محذوف تق

 المستثنى بإال الذي یقع بعد تمام الكالم الذي لیس بموجب وھو المشتمل على النفي -2
أو شبھھ، والمراد بشبھ النفي النھي واالستفھام إما أن یكون االستثناء فیھ متصال أو 
منقطعا والمقصود بالمتصل ھو أن یكون المستثنى بعضا مما قبلھ، والمقصود بالمنقطع 

 .ن المستثنى بعضا مما قبلھأال یكو
 فإن كان االستثناء متصال جاز إتباع المستثنى لما قبلھ في اإلعراب وجاز نصبھ على -أ

فبكر بدل من أحد مرفوع، )  ما قام أحٌد إال َبْكٌر(االستثناء، والمختار اإلتباع مثل 
ھل قام أحٌد إال (ویجوز إال بكرا، و) ال َیُقْم أحٌد إال بكٌر(ویجوز نصبھ إال بكرا، ومثل 

وبكرا في ھذا المثال بدل من أحدا ) ما رأیُت أحدا إال بكرا(وإال بكرا، ومثل ) بكٌر
فبكرا في ) ھل ضربَت أحدا إال بكرا؟(، و)ال تضِرْب أحدا إال بكرا(منصوب مثلھ، و

ھذه األمثلة منصوب على أنھ بدل من أحدا وھو المختار، ویجوز أن یكون منصوبا 
ھل (و) ال َتْنُظْر ألحٍد إال بكٍر(و) ما نظرُت إلى أحٍد إال بكٍر(ومثل . ءعلى االستثنا

 ).إال بكرا(ویجوز في األمثلة الثالثة أن یقال ) نظرَت ألحٍد إال بكٍر؟
  یكون النصب ھو المختار مع االستثناء المتصل بعد الكالم المنفي في ثالثة :ملحوظة
 :مواضع
فالنصب ) ما زارني إال ھشاما أحٌد(لمستثنى منھ مثل أن یتقدم المستثنى على ا:  األول

ومنھ . على االستثناء ھنا أرجح من الرفع على البدلیة لئال یلزم تقدم التابع على المتبوع
 :قول الشاعر الكمیت

 )ومالَي إال مذھَب الحقِّ مذھُب  وما ِلَي إال آَل أحمَد شیعٌة(
لم َیُزرني أحٌد في ( فاصل طویل مثل أن یفصل بین المستثنى والمستثنى منھ: الثاني

وإنما اختیر النصب ھنا ألن اإلتباع إنما ) مرِضي َمَع انقضاِء زمٍن طویٍل إال خالدا
.                        یختار للتشاكل بین التابع والمتبوع، والتشاكل ال یظھر مع طول الفصل بینھما

نجَح (صب المستثنى مثل أن یقول قائل أن یكون الكالم جوابا لكالم یجب فیھ ن: الثالث
والنصب ھو المختار ھنا لیتم بھ التشاكل ) ما نجحوا إال علیا(فیقال لھ ) التالمیُذ إال َعِلیا

 .بین الكالم األول وجوابھ
ما قام ( وإن كان االستثناء منقطعا وجب نصب المستثنى عند جمھور العرب مثل -ب

وبنو تمیم یجیزون اإلتباع فیقال على لغة بني تمیم . تباعوال یجوز اإل) القوُم إال َجَمال
 ).ما مررُت بالقوِم إال جمٍل(و) ما رأیُت القوَم إال جمال(و) ما قام القوُم إال جمٌل(
 المستثنى بإال الذي یقع بعد كالم غیر تام أي لیس المستثنى منھ مذكورا فیھ یعطى -3

) ما رأیُت إال ھشاما(ھشام فاعل، و)  ھشاٌمما قام إال(ما یستحقھ لو لم توجد إال مثل 
ویسمى ھذا االستثناء . ھشام مجرور بإلى) ما نظرُت إال إلى ھشاٍم(ھشاما مفعول بھ، و
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مفرغا ألن ما قبل إال قد تفرغ لطلب ما بعدھا، ویكون االستثناء من اسم عام محذوف 
ھذا االستثناء المفرغ إال وال یكون . ویكون تقدیر ما قام إال ھشام ما قام أحد إال ھشام
 :بعد نفي أو شبھھ وھو النھي واالستفھام وأمثلة ذلك

ما (واحدة خبر، ) وما أمُرنا إال واحدٌة(رسول خبر، ) وما محمٌد إال رسوٌل( بعد النفي -
ما كان (یوما مفعول فیھ، ) إن لبثُتْم إال یوما(جدال مفعول ألجلھ، ) ضربوه لك إال َجَدال

 .خائفین حال)  إال خائفینلھم أن یدخلوھا
وال تجادلوا أھل الكتاب (الحق مفعول بھ، ) وال تقولوا على اِهللا إال الحقَّ( بعد النھي -

 .التي في محل جر بالباء) إال بالتي ھي أحسن
 .القوم نائب فاعل) فھل ُیْھَلُك إال القوُم الفاسقون( بعد االستفھام -

وما ورد من مثل .  فال یجوز أن یقال قام إال ھشاموال یقع االستثناء المفرغ بعد اإلیجاب
ألن معنى یأبى ال ) ویأَبى اُهللا إال أن ُیِتَم نوَره(ذلك فیكون المعنى فیھ على النفي مثل 

 .یرید، وأن یتم نوره في تأویل مصدر مفعول بھ
 یصح التفریغ بعد إال لجمیع المعموالت إال المصدر المؤكد فال یقال ما :ملحوظة
إال ضربا حیث یكون النفي أوال واإلثبات ثانیا وھو تناقض، ویجوز في ضربت 

إن نظنُّ إال (ومنھ قولھ تعالى ) ما ضربُت إال ضربا خفیفا(المصدر المبین للنوع فیقال 
وكذلك ال یصح التفریغ للحال المؤكدة،  وال للمفعول معھ فال . أي إال ظنا ضعیفا) َظًنا

 .یقال ما سرت إال والنیل
إذا تكررت إال بقصد التأكید لم تؤثر في الثاني الذي دخلت علیھ : كرار إال للتأكید ت-4

شیئا ولم تفد إال تأكید األولى ویقال في ھذه الحالة إنھا ملغاة، ویكون ذلك في البدل وفي 
فأخیك بدل من حامد، ولم ) ما مررُت بأحٍد إال حامٍد إال أخیك(فمثال البدل . العطف

) ما مررُت بأحٍد إال حامٍد أخیك(ئا أي لم تفد استثناء مستقال، وكأنھ قیل تؤثر فیھ إال شی
والتقدیر ) حضر الدارسون إال محمدا وإال علیا(ومثال العطف . وتكرار إال للتوكید

ھل (األصلي حضر الدارسون إال محمدا وعلیا وكررت إال توكیدا ومنھ قول الشاعر 
 ) الشمِس ثم غیاُبھاوإال طلوُع  الدھُر إال لیلٌة ونھاُرھا

وقد جاء تكرارھا في البدل والعطف في . واألصل وطلوع الشمس وكررت إال توكیدا
 :قول من قال

 )إال َرسیُمُھ وإال َرَمُلْھ  ما لك من َشْیِخَك إال َعَمُلْھ(
واألصل إال عملھ رسیمھ ورملھ فرسیمھ بدل من عملھ ورملھ معطوف على رسیمھ 

والرسیم والرمل ضربان من السیر، وقیل الرسیم ھو السعي . وكررت ال فیھما توكیدا
 .بین الصفا والمروة، والرمل ھو في الطواف حول الكعبة

 المستثنى بغیر وسوى وسواء یكون مجرورا باإلضافة فھذه األدوات أسماء وتكون -5
مضافة لألسماء التي بعدھا، ویكون إعرابھا ھي كإعراب االسم الواقع بعد إال مثل 

فغیر منصوب على االستثناء وھشام مضاف إلیھ مجرور ) ضر القوُم غیَر ھشاٍمح(
بإتباع غیر ) ما حضر أحٌد غیُر ھشاٍم(ویقال ) حضر القوُم إال ھشاما(وذلك مثل قولنا 

ما قاَم أحٌد (ویقال ) ما حضر أحٌد إال ھشاٌم وإال ھشاما(بالنصب كما یقال ) غیَر ھشاٍم(و
باإلتباع عند بني تمیم كما ) غیُر جمٍل(د جمھور العرب وبنصب غیر عن) غیَر جمٍل

برفع غیر وجوبا ) ما حضر غیُر ھشاٍم(ویقال ) ما قام أحٌد إال جمال وإال جمٌل(یقال 
 ). ما حضر إال ھشاٌم(كما یقال 
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  ھناك كلمة بمعنى غیر وتفید االستثناء وھي كلمة بَید وھي تختلف عن غیر :ملحوظة
، وال یستثنى بھا إال في االنقطاع، وال تضاف إال إلى أن وصلتھا، في أنھا ال تقع صفة

فالن كثیر (وال تقطع عن اإلضافة وال تقع مرفوعة وال مجرورة بل منصوبة مثل 
وھذا ) أنا أفصُح من نطق بالضاِد بیَد أني من قریٍش(ومثل حدیث ) المال بید أنھ بخیل

 .تأكید للمدح بما یشبھ الندم
وھناك من ) ِسَوى(ي نطقھا لغات أشھرھا كسر السین والقصر ومثل غیر سوى وف

أو یكسر ) َسواء(ومنھم من یفتح سینھا ویمد ) ُسوى(العرب من یضم سینھا ویقصر 
وھناك حاالت ال یستثنى بھا . وال یستثنى بھا في جمیع الحاالت). ِسواء(سینھا ویمد 

 :فیھا وھي ما یأتي
 .أي مستو طریقنا وطریقك إلیھ) كانا ُسوىم( إذا كانت ُسوى بمعنى وسط مثل -1
 ).فألُقوه في َسواِء الجحیِم( إذا كانت سواء بمعنى وسط مثل -2
 .أي تام) ھذا درھٌم سواٌء( إذا كانت سواء بمعنى تام مثل -3
 .أي مستوون) فُھْم فیھ سواٌء( إذا كانت سواء بمعنى مستو مثل -4

 
لیھ، وفي إعرابھا كإعراب االسم الذي وسوى مثل غیر في إعراب ما بعدھا مضافا إ

ومنھم من ذھب إلى أنھا تعرب دائما ظرفا . وھذا مذھب كثیر من النحاة.  یقع بعد إال
عندھم ) جاء الذي ِسواك(مكانیا أو زمانیا وأن ما ورد غیر ذلك ضرورة شعریة فمعنى 

فیة ألن والحق أنھا لیست ظرفا مالزما للظر. جاء الذي استقر في مكانك عوضا عنك
 :فمن أمثلة ورودھا مرفوعة. ما ورد في كالم العرب نثرا ونظما یخالف ذلك

 )فِسواَك بائُعھا وأنَت المشتِري  وإذا ُتباُع كریمٌة أو ُتْشَتَرى(
فسوى فاعل ) ولم یبَق ِسَوى الُعدواِن ِدنَّاُھْم كما دانوا(فسواك مرفوع باالبتداء ومثل 

 :غیر الظرفیة قولھومن ورودھا منصوبة على . مرفوع
 )وإنَّ ِسواك من ُیَؤمُِّلُھ َیْشَقى  َلَدْیَك كفیٌل بالُمَنى لُمَؤمِِّل(

: ومن ورودھا مجرورة قول النبي صلى اهللا علیھ وسلم. فسواك اسم إن منصوب
ما أنتم في ِسواُكْم (وقولھ ) دعوُت ربي أن ال ُیَسلَِّط على ُأمَّتي عدوا من ِسَوى أنُفِسھا(

ِم إال كالشعرِة البیضاِء في الثوِر األسوِد أو كالشعرِة السوداِء في الثوِر من األم
 ).األبیِض

ویكون ) قام القوُم ال یكوُن َعِلیا(و) قام القوُم لیس َعِلیا( یستثنى بلیس وبال یكون مثل -6
المستثنى بعد لیس منصوبا على أنھ خبر لیس، وكذلك المستثنى بعد ال یكون یأتي 

 على أنھ خبر ال یكون، واسم كل منھما ضمیر مستتر وجوبا والمشھور أنھ منصوبا
عائد على البعض المفھوم من القوم، والتقدیر قام القوم ولیس بعضھم علیا، وقام القوم 
وال یكون بعضھم علیا، وقیل إن الضمیر یعود على الوصف أو المصدر المفھومین من 

وم لیس ھو القائم علیا، وقام القوم ال یكون ھو القائم الفعل السابق فیكون التقدیر قام الق
علیا، أو قام القوم لیس ھو أي قیامھم قیام علي، وقام القوم ال یكون ھو أي قیامھم قیام 

 .علي، وقیل إنھ یتصید من الكالم ما یمكن عود الضمیر إلیھ
  وأن تكون ویشترط في یكون لتفید االستثناء أن تكون بلفظ المضارع من مادة الكون،

 .مسبوقة بأداة النفي ال دون أي أداة نفي أخرى
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قام القوُم خال ( یستثنى بخال وعدا ویكون ما بعدھما منصوبا على أنھ مفعول بھ مثل -7
فحسینا مفعول بھ منصوب في كل من المثالین، والفاعل ) قام القوُم عدا ُحَسْیًنا(و) ُحَسْیًنا

لمفھوم من القوم، والتقدیر خال بعضھم حسینا، ضمیر مستتر وجوبا یعود على البعض ا
 .وعدا بعضھم حسینا

وخال وعدا في ھذه الحالة فعالن جامدان لوقوعھما موقع إال، وھما في ھذا االستعمال 
متعدیان، وأصل الفعل خال الزم مثل خال المنزل من أھلھ، ولكنھ في االستثناء یتضمن 

د قبل االستثناء، یقال عدا فالن طوره أي معنى جاوز لینصب ما بعده، والفعل عدا متع
 .جاوزه، ومعناه في االستثناء كذلك جاوز

 :وقد ورد في اللغة استعمال خال وعدا كحرفي جر فیجر ما بعدھما ومنھ بعد خال
 )أُعدُّ ِعیالي ُشعبًة من ِعیالكا  خال اِهللا ال أرجو ِسواَك وإنما(

 :ومنھ بعد عدا
 عواكَف قد خضعن إلى الُنسوِر  ٍجتركنا في الحضیِض بناِت ُعو(

 )عدا الشمطاِء والطفِل الصغیِر   َأَبْحنا َحیَُّھْم قتال وأْسرا
قام القوُم ما خال (وقد تسبق ما كال من خال أو عدا وحینئذ یجب نصب ما بعدھما مثل 

، وما مصدریة وصلتھا خال وعدا وفاعلھما ضمیر مستتر یعود )ما عدا خالدا(و ) خالدا
بعض كما تقدم ،  ویكون ما بعدھما مفعوال بھ،  وقد أجاز قلیل من النحاة الجر على ال

وموضع ما . بعد دخول ما علیھما على جعل ما زائدة وجعل خال وعدا حرفي جر
المصدریة وصلتھا النصب على الظرفیة والتقدیر قاموا وقت مجاوزتھم خالدا، وقیل 

 . في قاموا غیر محمدإنھ منصوب على االستثناء كما تنصب كلمة غیر
وإذا كان ما بعد خال وعدا منصوبا فھما فعالن، وإذا كان مجرورا فھما حرفان وال 

 .خالف في ذلك
ویجوز نصبھ ) قام القوُم حاشا علٍي( یستثنى بحاشا ویكون ما بعدھا مجرورا مثل -1:8

مد وھي في حالة الجر حرف جر وفي حالة النصب ھي فعل جا) حاشا َعِلیا(فیقال 
لالستثناء ویكون فاعلھا ضمیرا مستترا یعود على البعض المفھوم من القوم كما مر في 

ولذلك التزم . والجر بھا ھو الكثیر الراجح. خال وعدا والتقدیر حاشا بعضھم علیا
سیبویھ وأكثر البصریین حرفیتھا ولم یجیزوا النصب بھا، والصحیح جواز النصب بھا 

 وإن كان قلیال ومنھ
 )على الَبریَِّة باإلسالِم والدیِن   ُقَرْیًشا فإنَّ اَهللا َفضََّلُھْمحاشا (

 وال تأتي ما قبل حاشا، وما جاء من ذلك فھو شاذ مثل
 )فإنا نحن أفضُلھم ِفعاال   رأیُت الناَس ما حاشا قریشا(

 في حاشا االستثنائیة لغتان أخریان وھما حاش وحشا، وقیل إن االستثنائیة ھي -2:8
 .وأما حاش وحشا فتستعمالن في غیر االستثنائیةحاشا، 

 : تستعمل حاشا على ثالثة أوجھ-3:8
 . وتكون حرف جر أو فعال. أن تكون استثنائیة وقد سبق الكالم علیھا: األول
وھي ) حاَش هللا(أن تكون تنزیھیة أي تدل على تنزیھ ما بعدھا من نقص مثل : الثاني

 ولكن من النحاة من قال إنھا فعل وقال إن التقدیر لیست حرفا في ھذه الحالة بال خالف،
قلن : (وھذا المعنى یتأتى مع قولھ تعالى. جانب یوسف المعصیة ألجل هللا) حاَش ِهللا(في 

، )وقلن حاَش ِهللا ما ھذا بشرا(، وال یتأتى في قولھ )حاَش ِهللا ما علمنا علیھ من سوٍء
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لمصدر، وقد قرأ ابن مسعود والصحیح أنھا اسم مرادف للتنزیھ منصوب انتصاب ا
باإلضافة مثل معاذ اهللا وسبحان اهللا، وقرأ أبو السمال حاشا هللا أي تنزیھا ) حاَش اِهللا(

 .هللا، ومن ال ینونھا یعتبرھا مبنیة لشبھھا بحاشا الحرفیة
وقد اعتبرھا بعض النحاة مصدرا أو اسم مصدر بمعنى براءة اهللا، واعتبرھا بعضھم 

هللا على رأیھم برئ اهللا والالم زائدة في الفاعل كما ھي زائدة في اسم فعل ومعنى حاش 
 .ھیھات ھیھات لما توعدون

: أن تكون فعال متعدیا متصرفا، یقال حاشیتھ بمعنى أستثنیھ ومنھ الحدیث: الثالث
وما نافیة، ولیس المعنى على االستثناء وفي ) أسامُة أحبُّ الناِس إليَّ ما حاشا فاطمَة(

: ومما جاءت فیھ متصرفة قول الشاعر. اني ما حاشا فاطمة وال غیرھاروایة الطبر
 ).وال ُأحاِشي من األقواِم من أحِد  وال َأَرى فاعال في الناِس ُیشبُھُھ(
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 تطبیق
)1( 

فیما یأتي جمل فیھا استثناء، بین في كل منھا المستثنى والمستثنى منھ وأداة االستثناء 
 :والحكم الذي أخرج منھ المستثنى

 )كل شيء ھالك إال وجھھ (-1
 )فأنجیناه وأھلھ إال امرأتھ كانت من الغابرین (-2
 وتھون غیر شماتة الحساد  كل المصائب قد تمر على الفتى -3
 وكل نعیم ال محالة زائل   أال كل شيء ما خال اهللا باطل-4
 معلل بسواء الحق مكذوب   وكل من ظن أن الموت مخطئھ-5
 حاشا الشیطان وأبا األصبع  ن یسمع  اللھم اغفر لي ولم-6
 بكل الذي یحوى ندیمي مولع   تمل الندامى ما عداني وإنني-7
 . لیس لي من ألوذ بھ عند الشدائد سوى اهللا العلي القدیر-8
 . أدى الطالب واجباتھم كاملة ال یكون خالدا-9

 . احرص على كل ما ینفعك في دنیاك وآخرتك لیس المتاع الزائل-10
)2( 

 :ن فیما یأتي الحكم اإلعرابي ألداة االستثناء وما بعدھا واذكر السبب فیھبی
 )وال یلتفت منكم أحد إال امرأتك (-2 )وما تنفقون إال ابتغاء وجھ اهللا (-1
 وتھون األرض إال موضعا   قد یھون العمر إال ساعة-3
 )وما كنا مھلكي القرى إال وأھلھا ظالمون (-4
 . لیس لك إال أخاك نصیر-6  . وعمال لیس الجھاد إال عزیمة-5
 شربھ ما خال دم العنقود   كل شيء من الدماء حرام-7
 وأنت القاطع البر الوصول   وما للسیف إال القطع فعل-8
ما بقي : یا رسول اهللا: ذبحنا شاة فتصدقنا بھا، فقلت: ( قالت عائشة رضي اهللا عنھا-9

 )كلھا بقي إال كتفھا: إال كتفھا، قال
 لم یكن غیر أن أراك رجائي  ا رجاء العیون في كل أرض ی-10

)3( 
 :أكمل الجمل اآلتیة بذكر مستثنى مناسب

 .0000 ال أرى المقصر إال -2 .0000 یغفر اهللا الذنوب إال -1
 .0000 ما على الرسول إال -4 .0000 ما الحیاة الدنیا إال -3
 .0000 تكلم بما شئت حاشا -6 .0000 ال یصل إلى حقھ إال -5
 .0000 یدخل مكة كل من أراد ما عدا -8 ..… ال یعلي قدر المرء سوى -7
 .0000 ینال الطالب الجوائز القیمة لیس -9

 .0000 یغتر كثیر من الناس بالدنیا ال یكون -10
)4( 

 :ھات ما یأتي في جمل من عندك
 . مستثنى منقطعا في جملة تامة موجبة-1
 .یة مستثنى منقطعا في جملة تامة منف-2
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 . مستثنى بغیر-3
 . استثناء مفرغا وأداتھ ملغاة-4
 . مستثنى تكررت فیھ إال-5
 . مستثنى أداتھ ما خال-6

)5( 
 :أعرب ما یأتي

 )یا أیھا المزمل قم اللیل إال قلیال (-1
 )یا أیھا الذین آمنوا اتقوا اهللا حق تقاتھ وال تموتن إال وأنتم مسلمون (-2
الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا إن اإلنسان لفي خسر إال  (-3

 )بالصبر
 . ال تلق دھرك إال غیر مكترث-4
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 مكمالت الجملة
 : الحال-1
 الحال في اللغة ما علیھ اإلنسان من خیر أو شر، وفي اصطالح : تعریف الحال-1

علماء النحو ھو اسم فضلة وصف مبین لھیئة صاحبھ ویكون منصوبا، وقیل في 
). جلس الرجُل ُمْطَمِئًنا(مثل . إنھ وصف فضلة منصوب یقع جوابا لكیف: تعریفھ

واألفصح فیھ أن یستخدم . لحال مذكرا ومؤنثا ویوصف بالمذكر والمؤنثویستخدم لفظ ا
 :لفظ الحال مذكرا مثل قول الشاعر

 )َفَدْعُھ وواِكْل أمَرُه واللیالیا  إذا َأْعَجَبْتَك الدھَر حاٌل من امِرٍئ(
وأن یكون وصفھ مؤنثا فیقال حال حسنة، وحال مفردة، وحال مشتقة، وأن یسند إلیھ 

نیث فیقال تجيء الحال نكرة، وأن یعود الضمیر علیھ مؤنثا، ویشار إلیھ الفعل بالتأ
 .بالتأنیث فیقال ھذه حال وھي شبھ جملة

 

 :  توضیح التعریف-2
 المقصود بالفضلة ما لیس ركنا في اإلسناد، أو ما یقع بعد تمام الجملة، ولیس -1

غناء عنھا وذلك مثل المقصود بھا ما یصح االستغناء عنھ، وھناك أحوال ال یصح االست
متمكنا حال ولكنھا سدت مسد الخبر ) َأْفَضُل َسماِعي المتحدَث ُمَتَمكِّنا من موضوِعھ(

المحذوف ھنا وجوبا وتقدیره حاصل إذا كان متمكنا، ولذلك ال یصح االستغناء عن 
 .الحال
یصح العبین حال ولكنھا ال ) وما خلقنا السمواِت واألرَض وما بیَنھما العبین(ومثل 

) وال تمِش في األرِض َمَرًحا(ومثل . االستغناء عنھا ألن حذفھا یؤدي إلى فساد المعنى
مرحا حال ولو حذفت لكان المعنى النھي عن المشي في األرض وھو معنى غیر 

 :ومثل. مقصود وفاسد
 )إنما الَمْیُت َمیُِّت األحیاِء لیس من مات فاستراح بَمْیٍت(
 )كاسفا باُلُھ قلیَل الرجاِء  ئیباإنما الَمْیُت من یعیُش ك(

فالحال كئیبا ال یصح حذفھا، إذ لو حذفت لكان المعنى إن المیت من یعیش وذلك 
 .تناقض

 المقصود بالوصف ما دل على معنى وذات متصفة بھ وھو اسم الفاعل واسم -2
المفعول وصیغة المبالغة والصفة المشبھة واسم التفضیل، وھذه ھي المشتقات، وھذا 

عني أن الحال ال بد أن تكون وصفا مشتقا ألنھ صفة لصاحبھ في المعنى، والوصف ال ی
 .یكون إال مشتقا

خذوا (والغالب في الحال أن تكون صفة مشتقة، وقد تأتي جامدة وتؤول بمشتق مثل 
ثبات حال وھي جامدة فتؤول بمشتق أي ) ِحْذَرُكم فانفروا ُثباٍت أو انفروا جمیعا

حال وھي جامدة فتؤول بمشتق أي مجتمعین وھناك مواضع تجيء متفرقین، وجمیعا 
 :فیھا الحال جامدة وھي في تأویل المشتق وھي ما یلي

مدا حال جامدة وھي في تأویل ) ِبْعُھ ُمدا ِبِدْرَھم( إذا دلت الحال على سعر مثل -1
ِبْعُھ : ( المثال كما یلي، ویجوز قراءة ھذا)ِبْعُھ ُمَسعًَّرا ُكلُّ ُمدٍّ بدرھم(المشتق إذ المعنى 

ویكون مد مبتدأ وبدرھم خبر وجملة المبتدأ والخبر حال، فال تأویل على ھذا ) ُمدٌّ بدرھم
 .ألن الحال لیست مفردة
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 .أي مناجزة أو مقابضة) ِبْعُھ َیًدا ِبَیٍد( إذا كانت الحال دالة على المفاعلة مثل -2
والتقدیر ) رُجلین رُجلین(أو ) ُجال رجالُادُخلوا َر( إذا دلت الحال على ترتیب مثل -3

مرتبین، وفي مثل ھذا النوع یذكر المجموع أوال، ثم یفصل المجموع بذكر بعضھ 
فالمجموع ھو الذي تدل علیھ واو الجماعة في ادخلوا، والرجل أو الرجلین ھو . مكررا

 .الذي ذكر مفصال مكررا
أسدا حال وتؤول بمشتق أي ) َسًداَكرَّ الفارُس َأ( إذا دلت الحال على تشبیھ مثل -4

 .مشبھا األسد
 :وھناك مواضع أخرى تأتي فیھا الحال جامدة وال یظھر تأویلھا إال بتكلف وھي

قرآنا حال وھي جامدة، ویصعب تكلف ) قرآنا عربیا( إذا كانت الحال موصوفة مثل -1
وتسمى مثل ھذه الحال . رأي متصفا بصفات البش) َفَتَمثََّل لھا بشرا َسِویا(ومثل . تأویلھا

 .الحال الموطئة ألنھا تمھد للصفة التي بعدھا
 .أربعین حال) َفَتمَّ میقاُت ربِِّھ أربعین لیلًة( إذا كانت الحال دالة على عدد مثل -2
الُبْسر ) ھذا ُبْسًرا أطیب منھ ُرَطبا( إذا كانت الحال دالة على طور فیھ تفضیل مثل -3

 .َطبا، وكلمة ُبْسرا حالھو التمر قبل أن یصیر ُر
ذھبا حال وھي نوع من ) ھذا ماُلَك ذھبا( إذا كانت الحال نوعا لصاحبھا مثل -4

 .صاحبھا وھو المال
خاتما حال وھي فرع من ) ھذا حدیُدك خاَتما( إذا كانت الحال فرعا لصاحبھا مثل -5

 .البیوتا حال وھي فرع من الجب) وتنِحتون الجباَل ُبُیوتا(ومثل . الحدید
حدیدا في ھذا المثال حال ) ھذا خاَتُمَك حدیدا( إذا كانت الحال أصال لصاحبھا مثل -6

طینا حال وھي أصل ) أأسجُد لمن خلقَت طینا؟(ومثل . وھي أصل لصاحبھا وھو الخاتم
 .لصاحبھا وھو الضمیر في خلقت

بغتة ) َتًةَطَلَع الرجُل َبْغ(وقد جاءت الحال مصدرا نكرة وذلك على خالف األصل مثل 
وإعراب بغتة حال ھو مذھب سیبوبھ والجمھور، . حال وتقدیره طلع الرجل باغتا

وھناك من رأى أنھ منصوب على المصدریة وعاملھ محذوف والتقدیر طلع الرجل 
 .وجملة یبغت على ھذا الرأي ھي الحال. یبغت بغتة

وما لیس كذلك ال  المقصود ببیان ھیئة صاحبھ بیان ھیئتھ وصفتھ وقت وقوع الفعل، -3
فارسا تمییز، وذلك ألنھ على معنى من ألنھ لبیان جنس ) ِهللا َدرُُّه فارسا(یكون حاال مثل 

كلمة راكبا تعرب صفة ال ) رأیُت رُجال راكبا(المتعجب منھ، ال لبیان ھیئتھ، ومثل 
 .حاال ألنھا لم تسق للداللة على الھیئة بل لتخصیص الرجل

 

 :حكام منھا للحال أ: أحكام الحال-3
إنھ ال بد :  أن تكون منتقلة، وھذا الحكم زاده بعض النحاة في توضیح الوصف فقال-1

جاء الرجُل (أن یكون منتقال، ومعنى الوصف المنتقل أنھ لیس مالزما للمتصف بھ مثل 
 .فإن الركوب صفة لیست مالزمة للرجل  بل یتصف بھا أحیانا وتفارقھ أحیانا)  راكبا

 : غیر منتقلة في ثالثة مواضعوقد جاءت الحال
) وُخِلَق اإلنساُن ضعیفا( إذا كان العامل في الحال مشعرا بتجدد صاحبھا مثل :األول

خلق اُهللا الزرافَة (فإن ضعیفا حال وھي صفة غیر منتقلة لإلنسان بل مالزمة لھ، ومثل 
زمة أطول حال من الزرافة، وقیل من یدیھا،  وھي صفة ال) یدیھا أطوَل من رجلیھا
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على أنھما مبتدأ وخبر، وأن ) أطول(و) یداھا(غیر منتقلة، وتقرأ ھذه العبارة برفع 
 :ومثل. الجملة منھما حال من الزرافة

 ) ِعماَمُتُھ بیَن الرجاِل لواُء   فجاءت بھ َسْبَط العظاِم كأنما(
 .سبط حال من الضمیر في بھ وھي حال الزمة غیر منتقلة

ضاحكا حال ) َفَتَبسََّم ضاحكا من قوِلھا(ؤكدة لعاملھا مثل  إذا كانت الحال م:الثاني
حیا حال من فاعل أبعث، وھي مؤكدة ) ویوَم ُأبعُث َحیا(مؤكدة للعامل وھو تبسم، ومثل 

ولو شاء ربُّك آلمن (للعامل وھو أبعث، وكذلك إذا كانت الحال مؤكدة لصاحبھا مثل 
ؤكدة لمن وھي الزمة غیر منتقلة، وكذلك إذا جمیعا حال م) َمْن في األرِض كلُُّھم جمیعا

عطوفا حال مؤكدة ) محمٌد أبوك َعطوفا(كانت مؤكدة لمضمون جملة قبلھا مثل 
 .لمضمون الجملة التي قبلھا

سمیعا حال وھي صفة ) دعوُت اَهللا سمیعا( أمثلة مسموعة ال ضابط لھا مثل :الثالث
َأنزَل إلیكُم الكتاَب (الزمة، ومثل قائما حال وھي صفة ) قائما بالقسط(الزمة، ومثل 

 .مفصال حال وھي صفة الزمة) ُمَفصَّال
وما أرسلناك إال (كافة، وطرا، وقاطبة، مثل :  وردت كلمات تنصب حاال منھا:ملحوظة

 ).خلق اُهللا الناَس قاطبًة(ومثل ) محمٌد أكمُل الخلِق ُطرا(ومثل ) كافًَّة للناِس
یین یرون أن الحال ال تكون إال نكرة، ألن الغالب أن جمھور النحو:  أن تكون نكرة-2

یكون صاحبھا معرفة، فلو كانت الحال معرفة مع كونھا مشتقة لتوھم عند نصب 
صاحبھا أنھا نعت لھ، ویرون أن ما ورد منھا معرفا فھو سماعي، وھو معرف في 

یر الجمع الكثیر، معنى الجماء الغف) جاءوا الَجمَّاَء الغفیر(اللفظ منكر في المعنى مثل 
وحدك حال معرفة لفظا ) اجتھد وحَدك(وتؤول بنكرة أي جاءوا مجتمعین، ومثل 

 أي مشافھة، ومثل ) َكلَّْمُتُھ فاُه إلى ِفيَّ(وتؤول بنكرة أي اجتھد منفردا، ومثل 
 )ولم ُیشِفْق على َنَغِص الدِّخاِل  فأرسلھا الِعراَك ولم َیُذْدھا(

خیل للشرب معتركة ولم یمنعھا، ولم یھتم بمداخلة بعضھا في والمعنى أرسل اإلبل أو ال
العراك حال وھي معرفة وتؤول بمعتركة، ومثل . بعض وازدحامھا وتكدر الماء

 .أي مرتبین) ادخلوا األوَل فاألوَل(
جاء (ومن النحویین من قال إنھ یجوز مجيء الحال معرفة بال تأویل وأجازوا أن یقال 

 .ا الراكَب حاالواعتبرو) زیٌد الراكَب
محمٌد الراكَب (إن الحال إذا تضمنت معنى الشرط جاز تعریفھا مثل : ومنھم من قال

واعتبروا الراكب والماشي حالین لتضمنھما معنى الشرط، والتقدیر ) أحسُن منھ الماشَي
عندھم محمد إذا ركب أحسن منھ إذا مشى، وإذا لم یتضمن معنى الشرط لم یجز 

 . یقال جاء الرجل الراكب ألنھ ال یقال جاء الرجل إن ركبتعریفھا عندھم فال
 أن تكون الحال نفس صاحبھا في المعنى؛ وذلك ألن الحال وصف لصاحبھا وبیان -3

جرى (لھیئتھ وخبر عن حالتھ، والوصف ال بد أن یكون نفس الموصوف مثل 
. المعنویةفالحال وھي مسرعین ھي نفس المتسابقین من الناحیة ) المتسابقون مسرعین

ولذلك ال یصح أن یقال جرى المتسابقون إسراعا؛ ألن اإلسراع مصدر ولیس صفة 
 .للمتسابقین
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وھي في ) ظھر الحارُس َبْغَتًة(وقد سمع عن العرب مجيء المصدر النكرة حاال مثل 
وقد سبق ذكر ذلك في توضیح تعریف . ھذا المثال وما یشبھھ تؤول بمشتق أي باغتا

 .الحال
 

 :شرطھ وأنواعھ: الحال صاحب -4
 شرط صاحب الحال أن یكون معرفة، وذلك ألنھ مبتدأ في المعنى وھو ال یكون في -1

) َأْقَبَل الفارُس ُمْسِرًعا(ومثال صاحب الحال المعرفة . الغالب إال معرفة أو نكرة بمسوغ
 ).تسلََّم المجتھُد الجائزَة مبتسما(

إذا كان ھناك مسوغ لذلك والمسوغ أحد وال یأتي صاحب الحال نكرة في الغالب إال 
 :األمور التالیة

في الداِر ( تقدم الحال على النكرة، قیاسا على تقدم الخبر على المبتدأ النكرة مثل -1
. قائما حال من رجل ورجل نكرة وسوغ مجيء الحال منھ تقدمھا علیھ) قائما رجٌل

 :ومثل
 )ٌب وإن َتْسَتْشِھِدي الَعْیَن َتْشَھِدُشحو   وبالجسِم ِمنِّي َبیًِّنا لو َعِلْمِتِھ(

 ومثل . بینا حال من شحوب وھو نكرة وسوغ مجيء الحال من النكرة تقدمھا علیھا
 )َیلوُح كأنُھ ِخلُل  ِلَمیََّة ُموِحشا َطَلٌل(

 .موحشا حال من طلل وھو نكرة وسوغ مجيء الحال منھ تقدمھا علیھ
 : تخصیص النكرة بوصف مثل-2
 )في ُفُلٍك ماخٍر في الَیمِّ مشحونا   نوحا واسَتَجْبَت لھنجیَت یا ربِّ(

 .مشحونا حال من فلك وھو نكرة وسوغ مجيء الحال منھ وصفھ بقولھ ماخر
سواء حال من أربعة ) في أربعِة أیاٍم َسواًء للسائلین( تخصیص النكرة باإلضافة مثل -3

 . أیاموھي نكرة وسوغ مجيء الحال منھا تخصیصھا باإلضافة لكلمة
 . وقوع النكرة بعد نفي أو شبھھ وشبھ النفي ھو االستفھام والنھي-4
 : مثال الحال بعد النفي-
 )وال ترى من أحٍد باقیا  ما ُحمَّ من موٍت ِحًمى واِقیا(

واقیا حال من حمى وھي نكرة، وباقیا حال من أحد وھي نكرة وقد سوغ مجيء الحال 
 .من النكرتین وقوعھما بعد النفي

 :ثال الحال بعد االستفھام م-
 )لنفِسَك الُعْذَر في إبعاِدھا األمال؟  یا صاِح ھل ُحمَّ عیٌش باقیا َفَتَرى(

 .باقیا حال من عیش وھي نكرة، وسوغ مجيء الحال منھا وقوعھا بعد االستفھام
 : مثال الحال بعد النھي-
 ) ِلِحماِمیوَم الَوَغى ُمَتَخوًِّفا   ال َیْرَكَنْن أحٌد إلى اإلحجاِم (

 .متخوفا حال من أحد وھو نكرة وسوغ مجيء الحال منھ وقوعھ بعد النھي
أو كالذي مَضرَّ على قریٍة وھي خاویٌة على ( وقوع الحال جملة مقترنة بالواو مثل -5

وھي خاویة حال من قریة وھي نكرة، وسوغ مجيء الحال منھا أنھا جملة ) عروِشھا
وما أھلكنا من قریٍة إال ولھا (، ومثل ) والشمُس طالعٌةزارنا رجٌل(مقترنة بالواو ومثل 

جملة ولھا كتاب معلوم حال من قریة ولھا ثالثة مسوغات وھي تقدم ) كتاٌب معلوٌم
 .النفي، واقتران الجملة بإال، وكون الحال جملة مقترنة بالواو
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األصل ألن الوصف بالجامد على خالف ) ھذا خاَتٌم حدیدا: ( كون الحال جامدة مثل-6
 .فتعین أن تكون حدیدا حاال وھي تؤول بمشتق أي مصنوعا من حدید

فراكبین حال من ) زارني خالٌد ورجٌل راِكَبیِن( كون النكرة مشتركة مع معرفة مثل -7
زارني رجٌل صالٌح وشابٌّ (أو مع نكرة مختصة مثل . خالد ورجل واألول منھما معرفة

 .ح وشاب واألول منھما نكرة مختصةمبكرین حال من رجل صال) ُمَبكَِّرْیِن
أي ) مررُت بماٍء ِقْعدَة رجٍل(وقد ورد قلیال مجيء الحال من النكرة بال مسوغ مثل 

بیضا حال من مائة ولیست تمییزا ألن تمییز مائة ) علیھ مائٌة ِبیًضا(مقدار قعدتھ، ومثل 
ما ورد وذھب أغلب النحویین إلى أن ھذا یقتصر فیھ على . یكون مفردا مجرورا

 .سماعھ فقط وال یقاس علیھ
 :صاحب الحال یكون واحدا من األنواع اآلتیة:  أنواع صاحب الحال-2
 )دعا المصلُح مخِلصا(، )َأْقَبَل الناجُح مسرورا(، )نزَل المطُر ُمنَھِمرا( الفاعل مثل -1
 ).لًِّقاشاَھَد عليٌّ الطائَر ُمَح(، )أكَل الولُد الفاكھَة ناضجًة( المفعول بھ مثل -2
 ).استقبَل عليٌّ خالدا ضاِحَكْیِن( الفاعل والمفعول بھ معا مثل -3
وكثیر من النحاة ال یرون مجيء الحال من ) الُخضُر طازجًة مفیدٌة( المبتدأ مثل -4

 .المبتدأ
 المضاف إلیھ، ومجيء الحال من المضاف إلیھ لھ شروط، وبعض النحاة أجاز -5

 :والشروط ھي ما یلي. ن شروطمجيء الحال من المضاف إلیھ دو
  أن یكون المضاف مما یعمل عمل الفعل أي مصدرا أو صفة مشتقة كاسم الفاعل -1

فیعمل في المضاف إلیھ الجر ویعمل في الحال النصب فیكون العامل في الحال وفي 
جمیعا ) إلیھ مرجُعكم جمیعا: (مثال ذلك. صاحبھا واحدا، وھو ما یرى الجمھور وجوبھ

الضمیر كم في كلمة مرجعكم، وھو مضاف إلیھ، وقد عمل المضاف مرجع حال من 
 :وھو مصدر میمي الجر في الضمیر، وعمل النصب في الحال كذلك، ومثل

 )إلى الرَّْوِع یوًما تارِكي ال َأَباِلَیا تقوُل اْبَنِتي إن انطالَقك واحدا(
ق في المضاف واحدا حال من الضمیر الكاف في انطالقك وقد عمل المضاف انطال

 .إلیھ وفي الحال
وَنَزْعنا ما في صدوِرھم من ِغلٍّ ( أن یكون المضاف جزءا من المضاف إلیھ مثل -2

إخوانا حال من الضمیر في صدورھم والصدور المضاف جزء من المضاف )  إخوانا
إلیھ، فیكون المضاف والمضاف إلیھ كالشيء الواحد ویكون العامل في المضاف وھو 

میتا حال من أخیھ، ) أُیِحبُّ أحُدكم أن یأكَل َلحَم أخیھ َمْیًتا( في الحال، ومثل نزعنا عامال
والمضاف وھو لحم جزء من المضاف إلیھ، فالعامل في المضاف عامل في الحال 

 .كذلك
 أن یكون المضاف مثل جزء المضاف إلیھ، أي یصح االستغناء بالمضاف إلیھ عنھ -3

حنیفا حال من إبراھیم وھو مضاف )  اتَِّبْع ِملََّة إبراھیَم َحنیفاُثمَّ أوحینا إلیَك َأِن(مثل 
إلیھ، والمضاف كلمة ملة وھي مثل الجزء للمضاف إلیھ، ویصح االستغناء عنھا، 
فیمكن في غیر القرآن الكریم أن یقال أن اتبع إبراھیم حنیفا وحینئذ فالعامل في الحال 

 .وفي المضاف إلیھ واحد وھو اتبع
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یرى سیبویھ أنھ ال یجب أن یكون العامل في الحال وفي صاحبھا واحدا بل  :ملحوظة
یجوز أن یكون مختلفا، وبناء على رأیھ یجوز مجيء الحال من المضاف إلیھ دون 

 .شروط
 

) جاَء ُمْبَتِسًما الفائُز( تتقدم الحال على صاحبھا مثل : تقدم الحال على صاحبھا-5
 :احبھا أو وجوبھ أو منعھ التفصیل اآلتيوللنحاة في جواز تقدم الحال على ص

عرفُت قیاَم الرجِل ( یمتنع تقدم الحال على صاحبھا المجرور باإلضافة ففي مثل -1
 .ال یجوز تقدیم مسرعا، وھذا باالتفاق) ُمسِرعا

وما ُنرِسُل المرَسلین إال ( یمتنع تقدم الحال على صاحبھا إذا كان محصورا فیھا مثل -2
 ).ُمَبشِِّریَن

 یمتنع تقدم الحال على صاحبھا إذا كان منصوبا بكأن أو لیت أو لعل أو فعل تعجب -3
ما أَحرَّ (ومثل ) لیت الشارَع نظیًفا َیْسَتِمُر(ومثل ) كأن المجتمَع ُمَتعاوًنا جسٌم واحٌد(مثل 

 !).شمَس الصیِف ساطعًة
القاصُدك ( یمتنع تقدم الحال على صاحبھا إذا كان ضمیرا متصال بصلة ال مثل -4

 ).أعجبني أن ضربَت ابَنَك ُمؤدًِّبا(أو متصال بصلة حرف مصدري مثل ) صاِئال ُعَمُر
 یمتنع تقدم الحال على صاحبھا المجرور بحرف الجر على رأي جمھور النحاة، -5

 ومنھم من أجازه لورود السماع بھ مثل 
ھیمان وصادیا كل ) ھا َلَحِبیُبإليَّ َحِبیًبا إن  َلِئْن كان َبْرُد الماِء َھْیماَن صادًیا(

 ومثل. منھما حال من یاء المتكلم الضمیر المجرور بإلى في كلمة إلّي
 )فلن یذھبوا َفْرًغا بقتِل ِحباِل   فإن َتُك أذواٌد ُأِصْبَن وِنسَوٌة(

األذواد جمع من اإلبل ما بین ثالثة إلى عشرة، وفرغا أي ھدرا لم یطلب بثأره، وحبال 
 .فرغا حال من قتل وھو مجرور بالباء. لشاعراسم ابن أخي ا

 ال خالف بین النحاة في أن صاحب الحال إذا كان مجرورا بحرف جر زائد :ملحوظة
راكبا حال من أحد وھو ) ما جاء من أحٍد راكبا(فإنھ یجوز تقدیم الحال علیھ مثل 

ما (قال مجرور لفظا بحرف جر زائد وھو من، فیجوز في ھذه الجملة أن تقدم الحال فی
 ).جاء راكبا من أحٍد

والخالف بینھم منحصر في تقدیم الحال على صاحبھا المجرور بحرف جر أصلي، 
 .حیث منعھ الجمھور، وأجازه البعض

تحدََّث ُمْستفیضا ( یجوز تقدم الحال على صاحبھا المرفوع أو المنصوب مثل -2
 ).لبسُت نظیفًة المالبَس(ومثل ) الخطیُب

 : على صاحبھا في المواضع التالیة یجب تقدم الحال-3
ما جاء ( إذا كانت الحال محصورة في صاحبھا أي أن صاحبھا محصور فیھ مثل -1

 .راكبا حال وھي محصورة في صاحبھا وھو خالد فوجب تقدیمھا) راكبا إال خالٌد
جاء زائرا ھندا ( إذا كان صاحب الحال مضافا إلى ضمیر مالبس للحال مثل -2

ال، وأخوھا صاحب الحال وھو مضاف إلى ضمیر ھو الھاء والضمیر زائرا ح) أخوھا
 .یرجع لھند وھي مالبسة للحال، ومعمولة لھ

  إذا كانت الحال من أسماء الصدارة مثل -3
 )في ضعیٍف ألقى إلیھ القیادا؟ كیف َیْحُلو ِمَن الَقِويِّ التََّشفِّي(
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 وصاحب الحال التشفي كیف اسم استفھام وھو مبني على الفتح في محل نصب حال،
 .وھو فاعل یحلو

كیف (حاال إذا وقعت في أول جملة ال تحتاج إلى خبر مثل ) كیف( تعرب :ملحوظة
فإنھا ) كیف حاُلَك؟(، فإذا وقعت في أول جملة تحتاج إلى خبر مثل )قضیَت یوَمك؟

 .فإنھا خبر مقدم لكان) كیف كان یوُمك؟(تعرب خبرا مقدما للمبتدأ، ومثل 
 

 :یعمل النصب في الحال واحد من العوامل التالیة: ل النصب في الحال عام-6
 ).شربُت الماَء عذبا( الفعل مثل -1
 شبھ الفعل وھو ما یعمل عمل الفعل وھو ما تضمن معنى الفعل وحروفھ وقبل -2

 :التأنیث والتثنیة والجمع ومنھ ما یلي
 ).ي ُنْصُحُھ ُمْخِلًصاسرَّن(، )ُتعِجُبني قراءُتھ ُمَجوًِّدا( المصدر مثل -1
 ).سماِع منتبھا(، )نزاِل مسرعا( اسم الفعل مثل -2
 ).الشتاُء مقبٌل قارسا(، )عليٌّ مسافٌر منفردا( اسم الفاعل مثل -3
 ).زیٌد مشكوٌر ُمْحِسنا(، )ھذه رسالٌة مكتوٌب موضوُعھا واضحا( اسم المفعول مثل -4
 ).عليٌّ لطیٌف ُمَتَحدِّثا(، )محمٌد كریٌم ُمْحِسنا( الصفة المشبھة مثل -5
 : العامل المعنوي وھو ما تضمن معنى الفعل دون حروفھ ویدخل تحت ذلك ما یأتي-3
 .بتقدیر أشیر) تلك خدیجُة محتشمًة( اسم اإلشارة مثل -1
 .بتقدیر أتمنى) لیت خالدا أمیرا أخوك( حرف التمني مثل -2
 .بتقدیر أشبھ) كأنَّ ُحَسْینا راكبا أسٌد( حرف التشبیھ مثل -3
 .بتقدیر استقر أو مستقر) محمُد عنَدَك قائما( الظرف مثل -4
 .بتقدیر استقر أو مستقر) عليٌّ في الدار جالسا( الجار والمجرور مثل -5
 .بتقدیر أرجو) لعلَّ َبْكرا أمیرا قادٌم( حرف الترجي مثل -6
 .بتقدیر أنبھ) ھاأنَت زیٌد راكبا( حرف التنبیھ ھا مثل -7
 .بتقدیر ُأَعظُِّم) یا جارَتا ما أنِت جارة؟( االستفھام المقصود بھ التعظیم مثل -8
 .بتقدیر أنادي) یأیُّھا الرجُل واقفا( النداء مثل -9

 .بتقدیر مھما یذكر أحد في حال علم فالمذكور عالم) عليٌّ أمَّا ِعْلما فعالٌم( أما مثل -10
 

ل على عاملھا ویكون تقدمھا جائزا أو ممتنعا أو  تتقدم الحا:  تقدم الحال على عاملھا-7
 :واجبا بحسب التفصیل اآلتي

 یجوز تقدم الحال على عاملھا إن كان العامل فعال متصرفا أو كان صفة تشبھ الفعل -1
 .المتصرف وھي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبھة

 )جُلُمْخِلصا دعا الر( :  مثال تقدم الحال على الفعل المتصرف-
  )ُمْسِرعا ھذا مغادٌر(  : مثال تقدمھا على اسم الفاعل-
 )واضحا العنواُن مكتوٌب(  : مثال تقدمھا على اسم المفعول-
 )متعاونا محمٌد جمیٌل(  : مثال تقدمھا على الصفة المشبھة-
 : یمتنع تقدم الحال على عاملھا في المواضع التالیة-2
نویة العشرة التي ذكرت سابقا، وذلك لضعفھا في  إذا كان العامل أحد العوامل المع-1

 .العمل فال یتقدم علیھا معمولھا الحال
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 ورد نادرا مجيء الحال متقدمة على عاملھا الظرف أو الجار والمجرور مثل :ملحوظة
وھو عند البصریین یحفظ وال یقاس علیھ، ) سعیٌد مستِقرا في َھَجَر(و) زیٌد قائما عنَدَك(

ى أنھ یجوز مطلقا، وبعضھم ذكر تفصیال فقال إنھ یجوز إذا كان وبعض النحویین یر
 ).أنَت قائما في الداِر(الظرف خبرا مؤخرا والحال بینھ وبین المبتدأ مثل 

وتقدم الحال على الجملة إن كان الخبر مؤخرا ممتنع إجماعا فإن تقدم الخبر على المبتدأ 
، وكذلك )فًدا لَك أِبي وُأمِّي(مثل وكان الخبر ظرفا جاز تقدم الحال علیھ عند البعض 

) ھنالَك الوالیُة هللا الحقِّ(أجازوا تقدیم الحال على الجملة، إذا كانت الحال ظرفا مثل 
 .ھنالك حال وھي ظرف وقد تقدمت على الجملة وعاملھا الجار والمجرور هللا

 أو بالم القسم مثل ،)إنَّ محمدا َلیقوُم طائعا( إذا كان العامل مقترنا بالم االبتداء مثل -2
 .ألن الالم لھا الصدر فال تتقدم الحال علیھا) ألْصِبَرنَّ ُمْحَتِسبا(
لك (أو صلة لحرف مصدري مثل ) أنَت المصلِّي َفذا( إذا كان العامل صلة الل مثل -3

 .ألن معمول الصلة ال یتقدم علیھا) أن َتَتَنفََّل قاعدا
 !).ما أحسَن النسیَم علیال(مثل  إذا كان العامل جامدا كفعل التعجب -4
 ).َبداِر ُمَبكِّرا) (َھُلمَّ ُمَتَقدِّما( إذا كان العامل اسم فعل مثل -5
ألن أفعل ) بكٌر أحسُن من عمٍرو ضاحكا( إذا كان العامل أفعل التفضیل مثل -6

التفضیل ال یشبھ الفعل المتصرف؛ ألنھ ال یثنى وال یجمع وال یؤنث، فال یتصرف في 
 . وال یتصرف في معمولھنفسھ،

 یستثنى من عدم تقدم الحال على أفعل التفضیل ما إذا كان أفعل التفضیل داال :ملحوظة
فإنھ حینئذ یعمل . على تفضیل شيء في حال على نفسھ أو على غیره في حال أخرى

محمُد ُمَعلِّما أحسُن منھ (في حالین إحداھما متقدمة علیھ واألخرى متأخرة عنھ مثل 
وھذا مذھب الجمھور،  ومن ). زیُد منفِردا أحسُن من عمٍرو ُمَعانا(ومثل ) دامساِع

النحاة من رأى أن الكلمة المنصوبة لیست حاال بل ھي خبر لكان المحذوفة والتقدیر 
عندھم محمد إذا كان معلما أحسن منھ إذا كان مساعدا، وزید إذا كان منفردا أحسن من 

 .عمرو إذا كان معانا
 :م الحال على عاملھا في موضعین یجب تقد-3
كیف تكفرون باِهللا وكنتم أمواتا ( إذا كانت الحال اسما لھ الصدارة وھو كیف مثل  -1

 ).كیف ُتْقِدُم على ھذا العمِل غیِر المناسِب؟(ومثل ) فأحیاكم ثم ُیمیُتكم ثم ُیحییكم؟
ء في  إذا كان شيء مفضال في حال على نفسھ أو غیره في حال أخرى كما جا-2

عليٌّ ُمذیًعا (الملحوظة السابقة حیث ورد حاالن یجب تقدیم إحداھما على عاملھا مثل 
 ).أحسُن منھ خطیًبا

 

 قد یحذف عامل الحال ویكون حذفھ جائزا،  وقد یكون واجبا، : حذف عامل الحال-8
 :وقد یمتنع حذفھ، وذلك بحسب التفصیل اآلتي
جوابا ) راكبا( یوجب حذفھ أو یمنعھ مثل یجوز حذف عامل الحال إذا لم یكن ھناك ما

) َبَلى ُمسِرعا(ومثل ) جئُت راكبا(ویجوز أن یكون الجواب ) كیف جئَت؟(لمن سأل 
: ومنھ قولھ تعالى). َبَلى ِسرُت ُمسِرعا(أي ) َبَلى ُمسِرعا(فیقال لھ ) لم َتِسْر: (لمن قال

أي بلى )  أن ُنَسوَِّي َبناَنھبلى قادرین على) (أیحَسُب اإلنساُن أن لن نجمَع عظاَمھ؟(
 .نجمعھا قادرین
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 : یجب حذف عامل الحال في مواضع منھا-2
) أنَت األسُد ِمْقداما(ومثل ) زیٌد أخوك َعطوًفا( الحال المؤكدة لمضمون الجملة مثل -1

أحقھ (وتقدیر العامل في كل ھذه األمثلة ) أنا زیٌد معروفا(ومثل ) ھو الحقُّ َبیًِّنا(ومثل 
 :، ومثل)ثبتھأو أ

 )وھل بدارَة یا َللناِس من عاِر  أنا ابُن دارَة معروفا بھا َنَسِبي(
 .التقدیر حاصل إذا كان قائما) ضربي الُمھمَل قائما( الحال النائبة مناب الخبر مثل -2
تصدقُت بدیناٍر (و) اشتریُتھ بدرھٍم فصاعدا( الحال الدالة على زیادة أو نقص مثل -3

لحال في كل من صاعدا ونازال محذوف والتقدیر فذھب الثمن صاعدا، وعامل ا) فنازال
 .وذھب المتصدق بھ نازال

أي شربت ھنیئا أو اشرب ) ھنیًئا: ( أن تنوب الحال عن العامل كأن یقال لمن شرب-4
 :ھنیئا ومن ذلك قول الشاعر

 )ِتِلَعزَِّة من أعراِضنا ما اْسَتَحلَّ   ھنیَئا مریَئا غیَر داٍء ُمخاِمٍر(
 أي أتظل قاعدا؟ ) أقاِعدا وقد َجدَّ الناُس؟( أن تدل الحال على توبیخ مثل -5
 یمتنع حذف عامل الحال إذا كان العامل معنویا كالظرف واسم اإلشارة وغیرھا فال -3

یحذف شيء من ھذه العوامل، ألن العامل المعنوي ضعیف؛ فال یقوى على أن یعمل 
 .وھو محذوف

 

 حذف الحال باعتبارھا فضلة؛ ولكن ھناك مواضع یجب ذكرھا  یجوز: حذف الحال-9
 :فیھا وال یجوز حذفھا منھا

ما ضربُت عِلیا إال (، )ما سافرُت إال راكبا( أن تكون الحال مقصورا علیھا مثل -1
 ).ُمْذِنًبا

 .أي كل ھنیئا مریئا) ھنیًئا مریًئا( أن تكون الحال نائبة عن عاملھا مثل -2
 ).وما خلقنا السماَء واألرَض وما بینھما العبین(یھا صحة الكالم مثل  أن تتوقف عل-3
 .لمن قال لم تسر) َبَلى مسِرعا( أن تكون الحال جوابا مثل -4
 ).ضرِبي َعْمًرا ُمسیئا( أن تكون الحال نائبة عن الخبر مثل -5
 

 األصل أن یكون صاحب الحال مذكورا، وقد یحذف جوازا : حذف صاحب الحال-10
 .للمسافر أي تسافر راشدا) راِشدا( حذف عاملھ مثل إذا

اشتریُت بدیناٍر (ویحذف وجوبا مع الحال التي تفھم ازدیادا أو نقصا بالتدریج مثل 
 .أي فذھب الثمن صاعدا) فصاِعدا

 

 : تقسیم الحال إلى مبینة ومؤكدة-11
ا دون ذكرھا  الحال المبینة ھي التي تبین ھیئة صاحبھا أو صفتھ وال یستفاد معناھ-1

 ).جاء صدیقي مسرورا(مثل 
 : الحال المؤكدة وھي قسمان-2
 حال مؤكدة لعاملھا وھي كل وصف یدل على معنى عاملھ ویخالفھ في اللفظ وقد -1

) وال َتْعَثْوا في األرِض مفسدین(مثال الحال المؤكدة المخالفة للفظ عاملھا . یوافقھ فیھ
 ).ُثمَّ َولَّْیُتْم مدبرین(و
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وسخََّر لُكُم اللیَل (و) وأرسلناَك للناِس رسوال(الحال المؤكدة الموافقة للفظ عاملھا ومثال 
 ).والنھاَر والشمَس والقمَر والنجوَم مسخراٍت بأمِره

). ھذا أبوك رحیما(ومثل ) ھذا أخوك معینا لك( حال مؤكدة لمضمون الجملة مثل -2
اسمیة، وأن یكون جزءاھا ویشترط في الجملة التي تؤكدھا الحال أن تكون جملة 

 ).زیٌد أخوك َعطوفا(معرفتین جامدین مثل 
 

 األصل في الحال أن تكون مفردة، : تقسیم الحال إلى مفردة وجملة وشبھ جملة-12
 :وقد تقع الجملة موقع الحال، أو تقع شبھ الجملة موقع الحال فتكون أقسام الحال ثالثة

 ).ارأیُت العصفوَر مغرِّد( حال مفردة مثل -1
أو جار ومجرور مثل )  رأیُت العصفوَر فوَق الشجرِة( حال شبھ جملة ظرف مثل -2
 ).رأیُت العصفوَر على الشجرِة(
جاء ( حال جملة وھي تجيء موضع الحال كما تجيء موضع الخبر والنعت مثل -3

 :ولجملة الحال شروط منھا) الرجُل وھو یبتسُم
 ).م ُیْنِشدونسمعُت الطالَب وھ( أن تكون خبریة مثل -1
 . أال تقترن بما یدل على االستقبال مثل السین أو لن ألن ذلك ینافي الحال-2
 : أن ترتبط بصاحبھا أي أن یكون ھناك رابط یربطھا بصاحبھا، والرابط أحد ثالثة-3
الواو في جملة واألبواب مفتوحة ھي ) دخلنا المدرسَة واألبواُب مفتوحٌة( الواو مثل -

ھذه الواو واو الحال، وعالمتھا أن یصح وقوع إذ موقعھا، والتقدیر في الرابط، وتسمى 
 ).دخلنا المدرسَة إِذ األبواُب مفتوحٌة(ھذه الجملة 

جملة یسعى حال وھي تشتمل على ضمیر یعود ) جاء الرجُل َیْسَعى( الضمیر مثل -
 .على صاحب الحال

جملة وھو یحاوره حال ) ُرُهقال لھ صاِحُبُھ وُھَو ُیحاِو( الواو والضمیر معا مثل -
 .ورابطھا الواو والضمیر في وھو

وكل جملة تقع حاال وترتبط بصاحبھا برابط یجوز أن یكون رابطھا الواو أو الضمیر 
أو ھما معا سواء أكانت الجملة اسمیة أم فعلیة وسواء أكانت الجملة االسمیة مثبتة أو 

 ماض أو مضارع، وسواء أكان الفعل منفیة، وسواء أكانت الجملة الفعلیة مبدوءة بفعل
 :مثبتا أو منفیا، ویستثنى من ذلك ما یأتي

 الجملة الفعلیة التي تقع حاال إذا كان فعلھا مضارعا مثبتا غیر مقترن بقد متقدما -1
رأیُت (على كل معموالتھ ال یجوز أن تقترن بالواو، بل تقترن بالضمیر فقط مثل 

رأیت المطر وینزل، : یر فقط وال یجوز أن یقالینزل مرتبطة بالضم) المطَر ینزُل
) جاء عمٌرو ُتقاُد الجنائُب بین یدیھ(ال یجوز ویضحك، ومثل ) جاء خلیٌل یضحُك(ومثل 

وما ورد عن العرب مما فیھ ذلك یؤول على إضمار مبتدأ بعد الواو . ال یجوز وتقاد
تكون الحال جملة اسمیة التقدیر فیھا قمت وأنا أصك عینیھ ف) قمُت وأُصكُّ عینیھ(مثل 
 :ومثلھا

 )َنَجْوُت وَأْرَھُنُھْم ماِلكا  فلمَّا َخِشیُت أظافیَرھم(
 .التقدیر نجوت وأنا أرھنھم مالكا، وتكون الحال جملة اسمیة

 ).ما لَي ال أرى الھدھَد( الجملة الفعلیة التي فعلھا مضارع منفي بال مثل -2
  بما مثل الجملة الفعلیة التي فعلھا مضارع منفي-3
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 )فما لَك بعَد الشَّْیِب َصبا ُمَتیًَّما؟   َعھدُتَك ما تصبو وفیَك َشِبیَبٌة(
جملة ھم ) فجاءھا بأُسنا َبَیاتا أو ھم قاِئلون( الجملة المعطوفة على حال قبلھا مثل -4

 .قائلون معطوفة على بیاتا فلم تقترن بالواو
ال یقال وال شك )  الحقُّ ال شَّك فیھھو( الجملة المؤكدة لمضمون جملة قبلھا مثل -5

 ).ذلك الكتاُب ال ریَب فیھ(فیھ، ومثل 
ما صاحبُت أحدا إال عمٌرو خیٌر ( الجملة التي تقع بعد إال سواء أكانت اسمیة مثل -6
یا حسرًة على (ومثل ) ما أرى رأیا إال رأیُت صوابا(أو فعلیة فعلھا ماض مثل ) منھ

 ).إال كانوا بھ یستھزئونالعباِد ما یأتیھم من رسوٍل 
) ألضرَبنَُّھ َحَضَر أو غاب( الجملة الفعلیة التي فعلھا ماض مسبوق بأو العاطفة مثل -7

 ومثل 
 ).وال َتِشحَّ علیھ جاَد أو َبِخال  كن ِللخلیِل نصیرا جاَر أو َعَدال(
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 : تعدد الحال-13
راكبا وضاحكا )  ضاحكاجاء عليٌّ راكبا( یجوز أن تتعدد الحال وصاحبھا مفرد مثل -1

 .حاالن من علي والعامل فیھما جاء
مصعدا حال من ) لقیُت ِھندا ُمْصِعًدا ُمْنَحِدَرًة( یجوز تعدد الحال وتعدد صاحبھا مثل -2

 :التاء في لقیت، ومنحدرة حال من ھند، والعامل فیھما لقیت ومنھ قول الشاعر
 ) َمْغَنماُمْنِجَدْیِھ فأصابوا  لقَي ابِني أخویِھ خائفا(

خائفا حال من ابني، ومنجدیھ حال من أخویھ والعامل فیھما لقي وعند ظھور المعنى 
ترد كل حال إلى ما یناسبھا، وعند عدم ظھوره تجعل الحال األولى لثاني االسمین، 

مصعدا حال من ) لقیُت زیدا ُمْصِعدا ُمْنَحِدرا(وتجعل الحال الثانیة ألول االسمین مثل  
 .ا حال من التاءفي لقیتزید، ومنحدر

 : یجب تعدد الحال في موضعین-3
 )إنا ھدیناه السبیَل إما شاكرا وإما كفورا( أن تقع الحال بعد إما مثل -1
 )رأیُت َبْكًرا ال ُمستبِشرا وال َفِرحا( أن تقع الحال بعد ال مثل -2
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 تطبیق
)1( 

 :استخرج الحال من كل مما یأتي
 )فأخذتھم الصیحة مصبحین (-2   )فأتبعوھم مشرقین (-1
 )وكل أتوه داخرین (-4 )فأما من جاءك یسعى وھو یخشى (-3
 )وال تتولوا مجرمین (-6 )إنا أرسلناك بالحق بشیرا ونذیرا (-5
  أتاك الربیع الطلق یختال ضاحكا-8  )فخرج منھا خائفا یترقب (-7
 )فلما رآھا تھتز كأنھا جان ولى مدبرا ولم یعقب (-9

 األسد مقیما مكانھ ال یبرحھ؟ ما بال -10
)2( 

 :بین صاحب الحال وعامل الحال في كل مما یأتي
 )ما یأتیھم من ذكر من ربھم محدث إال استمعوه وھم یلعبون الھیة قلوبھم (-1
 )فتلك بیوتھم خاویة بما ظلموا (-2
 )إن اهللا یحب الذین یقاتلون في سبیلھ صفا كأنھم بنیان مرصوص (-3
 )كفروا لوال نزل علیھ القرآن جملة واحدةوقال الذین  (-4
 ـر وإن كنت للملوك حفیدا  لست بالحر إن تعش خامل الذكـ-5
 وجھادا مقدسا ونضاال    ما عرفنا الحیاة إال إباء-6
 وأظھر إفرندا من السیف مغمدا   فللسیف مسلوال أشد مھابة-7
 . ال تقلق على ولدك المتأخر فلعلھ في شغل منھمكا-8
   أمنكمشا وقد انفتح الناس؟-10  . أخاك ظالما أو مظلوما انصر-9

 . طردي التلمیذ من الصف مذنبا-12 . عفیف شاعرا أحسن منھ ناثرا-11
 . ھنیئا لمن یضحي صونا لحریة-14  . ال تسيء من اآلن فصاعدا-13

)3( 
فیما یأتي أحوال خالفت ھي أو صاحبھا األصل فجاءت الحال معرفة أو جامدة أو جاء 

 :صاحبھا نكرة، استخرج الحال وصاحبھا وبین مسوغ المخالفة إن كان لھا مسوغ
 . ال تتدافعوا وادخلوا المتقدم فالمتقدم-1
 . للعمارة منتبھا حارس-2
 وال سد فقري مثل ما ملكت یدي   وما الم نفسي مثلھا لي الئم-3
 . ال یبغ امرؤ على امرئ مستسھال-4
 .امد زھیر شعرا ح-6   . جاءت الخیل َبَداِد-5
 )ولو شاء ربك آلمن من في األرض كلھم جمیعا (-7
 . أنت الرجل أدبا-8
 من القوم طرا بالخسیسة راضیا   ولست بالق ذا حفاظ ونجدة-9

 . انقض النسر على فریستھ برقا-10
)4( 

 :فیما یأتي أحوال جاءت جملة استخرجھا وبین الرابط في كل منھا
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فرطنا فیھا وھم یحملون أوزارھم على ظھورھم أال ساء قالوا یاحسرتنا على ما  (-1
 )مایزرون

 )ثم أدبر یسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم األعلى (-2
 )وما كان اهللا لیعذبھم وأنت فیھم وما كان اهللا معذبھم وھم یستغفرون (-3
 ) وجاءه قومھ یھرعون إلیھ ومن قبل كانوا یعملون السیئات-4
 )ذین كفروا المالئكة یضربون وجوھھم وأدبارھمولو ترى إذ یتوفى ال (-5
 وسیق الذین اتقوا ربھم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوھا وفتحت أبوابھا وقال لھم -6

 )خزنتھا سالم علیكم
 )وضرب لنا مثال ونسي خلقھ قال من یحیي العظام وھي رمیم (-7
  فیسألھم ربھم وھو أعلم بھم كیف تركتم عبادي؟-8
 .ال تتفرقوا وكونوا معا كحزمة العصي:  یوصي أبناءه قال الحكیم-9

 .شكرا لك وجزاك اهللا خیرا:  قال الضیف لمضیفھ وھو یغادر منزلھ-10
)5( 

 :حول الحال الجملة فیما یاتي إلى حال مفردة وغیر ما یلزم
 . سار السائق وھو یضيء مصباح سیارتھ-1
 .ع عاد الرجل إلى منزلھ وھو یحمل ما اشتراه من متا-2
 . تقدم الفائز لنیل الجائزة تبرق أساریره-3
 . تكلم الخطیب فأجاد یدعو للخیر والفضیلة-4
 . حمل الصیاد ما اصطاد من السمك وقد فرح بھ-5
 . رأى الناس المطر ینزل من السماء فاستبشروا بالخیر الكثیر-6
 . استمتع المسافر برحلتھ في الطائرة ینظر إلى األفق والفضاء من حولھ-7
 . مر المذنب أمام الناس ال یرفع عینیھ عن األرض من الخزي-8
 . وقف الطفل أمام السیارة المسرعة تدور عیناه من الخوف-9

 . إن الرجل لیتكلم بالكلمة السیئة ال یلقي لھا باال یھوي بھا في النار-10
)6( 

 :حول الحال المفردة فیما یأتي إلى حال جملة وغیر ما یلزم
 .ي إلى موقعھ حامال سالحھ عاد الجند-1
 . قضى المحامي النزیھ حیاتھ مدافعا عن الحق-2
 . ادع اهللا موقنا باإلجابة-3
 . یبذل أھل الخیر جھدھم ووقتھم ساعین في اإلصالح بین الناس-4
 . تخدم األمھات مجتمعھن قائمات برعایة أوالدھن-5
 .رة على جانب الطریق وقف الشابان منھمكین في إصالح السیا-6
 . ال یخدعنك فاسد الرأي مجادال بالباطل لیصرفك عن الحق-7
 . یوقع الشیطان اإلنسان في الھالك مغریا لھ بمتاع الدنیا الزائل-8
 . یلقى القوي الصعاب مبتسما محاوال التغلب علیھا-9

 . تقضي النحلة نھارھا متنقلة بین الزھور ممتصة رحیقھا لتصنع العسل الشھي-10
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)7( 
 :لفراغ فیما یأتي بحال مناسبةأكمل ا 
 .0000 أقبل المنتصر -2   .0000 رجع المھزوم -1
 .0000 وصل القطار إلى المحطة -4   .0000 أسرع الطالب -3
 .0000 قدم المحسن المساعدة للفقراء -5
 .0000 یشترك الریاضیون في المباریات -6
 .0000 أحسن منھ 0000 ھذا المحرر -7
 .0000 وإما 0000كون في المستقبل إما  یأمل الطالب أن ی-8

)8( 
 :مثل لما یأتي في جمل من عندك

 . حال جملة اسمیة-2    . حال مفردة-1
 . حال شبھ جملة ظرف-4    . حال جملة فعلیة-3
 . حال صاحبھا فاعل-6  . حال شبھ جملة جار ومجرور-5
 . حال صاحبھا مبتدأ-8   . حال صاحبھا مفعول بھ-7
 . حال عاملھا حرف تشبیھ-10   .ا اسم فاعل حال عاملھ-9

 . أكثر من حال في جملة واحدة-12  . حال متقدمة على صاحبھا-11
)9( 

 :أعرب ما یأتي 
وإن یونس لمن المرسلین، إذ أبق إلى الفلك المشحون، فساھم فكان من المدحضین،  (-1

 )ھ إلى یوم یبعثونفالتقمھ الحوت وھو ملیم، فلوال أنھ كان من المسبحین للبث في بطن
 فقلت عالم تنتحب الفتاة؟  مررت على المروءة وھي تبكي  -2

 جمیعا دون خلق اهللا ماتوا   فقالت كیف ال أبكي وأھلي 
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  التمییز-2
 :تعریف التمییز: أوال

ھو اسم نكرة فضلة : یسمى التمییز ممیزا، ومبینا، وتبیینا، ومفسرا، وتفسیرا، وتعریفھ
یتضمن معنى ِمن ویبین ما قبلھ من إجمال، ویعرف أیضا بأنھ اسم نكرة فضلة جامد 

قة ، ویعرف كذلك بأنھ یذكر إلزالة اإلبھام عن اسم قبلھ، أو إلزالة اإلبھام في جملة ساب
، )اشتریُت ِرْطال ِعَنبا(مثل . اسم فضلة یوضح كلمة مبھمة أو یفصل معنى مجمال

 ).زرَع الفالُح قیراطا قطنا(ومثل 
 

  :توضیح التعریف: ثانیا
فإنھ ) ِطْبَت النفَس( التمییز ال یكون إال نكرة، وإذا سمع مجيء التمییز معرفة مثل -1

 .س زائدة، وأن األصل فیھا طبت نفسایحمل على أن أل في النف
 التمییز فضلة في الجملة بمعنى أنھ یأتي بعد استكمال أركانھا األساسیة ، الفعل -2

 .والفاعل ، أو المبتدأ والخبر، وھو یأتي لتوضیح إبھاٍم ال یفھم إال بھ
 التمییز الیكون إال جامدا أي غیر مشتق، وقد ورد مجيء التمییز مشتقا في مجال -3

ِهللا (، و )َأْكِرْم بھ ُمْحِسنا(التعجب سواء أكان التعجب بما أفعلھ وأفعل بھ أو بغیره مثل 
فكل من محسنا وفارسا وعالما ) َحْسُبَك بھ كافال(و ) ِهللا َدرَُّك عالما(و ) َدرُُّه فارسا

وكافال كلمات مشتقة ، وقد جاءت تمییزا ألنھا في مقام التعجب من إحسانھ وفروسیتھ 
 .ھ وكفلھ وھي حینئٍذ تبین ذات المتعجب منھوعلم

 التمییز یتضمن معنى ِمن وھو بیان ما قبلھ أي بیان جنسھ ألن ِمن البیانیة تبین -4
 .فإنھ على معنى ِمن أي اشتریت رطال ِمن قمٍح) اشتریُت ِرطال َقْمحا(الجنس فإذا قیل 

مثال ما یبین إجمال الذات  التمییز یبین ما قبلھ من إجمال في الذات أو في النسبة، -5
وسیأتي توضیح ) طاب محمٌد َنْفسا(ومثال ما یبین إجمال النسبة ) باع سعیٌد ِرْطال َتْمرا(

والتمییز في ھذا یختلف عن اسم ال النافیة للجنس فإنھ . ذلك في بیان أنواع التمییز
 یبین أي ال من رجٍل في الدار ولكنھ ال) ال رجَل في الداِر(یتضمن معنى من مثل 

 .إجمال الذات وال إجمال النسبة
 :أنواع التمییز: ثالثا

تمییز مفرد أو تمییز ذات، وتمییز نسبة وبعض مؤلفي كتب النحو : التمییز نوعان
وتوضیح كٍل من .  یسمون تمییز الذات التمییز الملفوظ وتمییز النسبة التمییز الملحوظ

 :النوعین وأقسامھ فیما یلي
 یشمل المقادیر، وما یشبھھا، واألعداد، وما یكون تمییز المفرد تمییز الذات أو -1

 : فرعا للتمییز وبیان ھذه األنواع وأمثلتھا فیما یلي
 : وتشمل ثالثة أنواع المقادیر-1

قام المزارُع بزراعِة َجریٍب (و ) ال َیمِلُك الفقیُر ِمْترا أرضا(المساحات مثل : األول
األرض ویقدر بالمساحة بالذراع بمائة وأربعین والجریب مقدار معلوم من ) َنْخال

ذراعا، ویقدر مقدار كیلھ أي ما ینتجھ بعشرة أقفزة، والقفیز مكیال یقدر باثني عشر 
 .صاعا
 )شرب الطفُل كوبا َلَبنا(و ) اشتریُت صاعا َتْمرا(المكیالت مثل : الثاني
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والمنا مفرد ) َوْیِن َسْمنااشتریُت َمَن(و ) أحضرُت ِرْطال َعَسال(الموزونات مثل : الثالث
 .المنوین مثل عصا وھو مقدار وزن قدیم یساوي رطلین

 :  ملحوظتان
معنى المقادیر ھي جمع مقدار، والمقدار الشيء المقدر باآللة أي آلة المساحة : األولى

فالمقصود أنھ تم شراء ) اشتریُت صاعا تمرا(وعندما یقال . أو آلة الكیل أو آلة الوزن
 .ره بالكیل صاٌع ال أنھ اشترى المكیال نفسھ الذي یكال بھتمر مقدا
ال یشترط أن تكون الكلمات الدالة على المقادیر من مصطلحاٍت محددة أو مما : الثانیة

ورد في الكتب القدیمة،  بل یعتبر فیھا كل كلمة تدل على كیل أو وزن أو مساحة مثل 
 .ر وسنتیمتر وملیمترفنجان وكوب وملعقة، وكیلو جرام وجرام، وكیلو مت

 وھي أشیاء غیر محدودة أجرتھا العرب مجرى المقادیر لشبھھا  ما یشبھ المقادیر-2
قدَّم إلیھ ِنًحى (و ) َأْلَقى علیھ َذنوبا ماًء(بھا في مطلق المقدار وإن لم یكن معینا مثل 

ھ مقدار الكیل وھو فالذنوب یشب). عنَدُه َحٌب َعَسال(و ) على التمرِة مثُلھا ُزْبدا(و ) َسْمنا
دلو الماء، ونحى السمن زق یوضع فیھ السمن ولفظ نحى بكسر النون وفتح الحاء، أو 

ومما . بفتح النون و الحاء مثل فتى، والحب الخابیة التي یوضع فیھا العسل أو غیره
 و مایدل على المغایرة مثل) إن لنا مثَلھا ِإِبال(یشبھ المقادیر ما یدل على المماثلة  مثل 

 ).إن عنَدنا غیَرھا شاًء(
ومثل )  إني رأیُت أحَد عشَر كوكبا( من أحد عشر إلى تسعة وتسعین مثل  األعداد-3
 ومثل) إن ِهللا تسعًة وتسعین اسما(
 )ثمانین َحْوال ال أبا لك َیْسأِم  َسِئْمُت تكالیَف الحیاِة ومن َیِعْش(

وكان معطوفا علیھ فإن ما بعده وإذا جاء أي من ھذه األعداد بعد المائة أو المائتین 
واألعداد من واحد ) اشترَك في الرحلِة مائٌة وعشرون مسافرا(یكون تمییزا كذلك مثل 

 . إلى عشرة، والمئات واأللوف سیأتي ذكر تمییزھا في حكم التمییز
ومن تمییز العدد تمییز كم االستفھامیة وھي كنایة عن عدد مجھول الجنس والمقدار 

 ) كم دارا َسَكْنَت؟(و ) ا عنَدَك؟كم َقَلم(مثل 
، )ھذا باٌب َخَشبا(و ) ھذا قمیٌص ُقْطنا(و ) ھذا خاَتٌم حدیدا( مثل ما كان فرعا للتمییز -4

فالممیز في ھذه األمثلة وھو خاتم، وقمیص، وباب فرع من التمییز الذي بعده وھو 
 .حدید، وقطن، وخشب

 

 أو المبین اإلبھام في الجملة ولذلك یسمى  وھو المبین إجمال النسبة،  تمییز النسبة-2
 محول وغیر محول: تمییز الجملة أیضا وھو نوعان

 ھو ما یكون مسوقا لبیان ما تعلق بھ العامل من فاعل أو  تمییز النسبة المحول-1
مفعول بھ أو لرفع إبھام نسبة العامل إلى معمولھ من فاعل أو مفعول، والعامل یكون 

ویكون التمییز فیھ محوال . ه من مصدر أو وصف أو اسم فعلفعال أو ما یجري مجرا
 .عن الفاعل أو المفعول بھ

مثال ما ھو محول عن الفاعل ویبین تعلق الفعل بالفاعل أو رفع اإلبھام عن النسبة في 
نفسا في المثال ) اشتعَل الرأُس َشْیبا(و ) طاب محمٌد َنْفسا(الجملة ببیان الفاعل فیھا 

 محول عن الفاعل ویبین الفاعل الذي تعلق بھ الفعل، وأصل المثال األول تمییز وھو
نفس فاعل ومحمد مضاف إلیھ، فجعل المضاف إلیھ فاعال، وحول ) طابْت نفُس محمٍد(
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، والجملة دون كلمة نفسا ال )طاب محمٌد َنْفسا(الفاعل األصلي وھو نفس تمییزا فصار 
 یز نفسا مبینا النسبة المبھمة بین الفعلیتضح فیھا ما الذي طاب في محمٍد، فجاء التمی

اشتعَل (ومثلھا المثال الثاني حیث شیبا تمییز وھو محول عن فاعل واألصل .   وفاعلھ
 ).شیُب الرأِس

و ) َغَرْسُت الحقَل َشَجرا(ومثال ما ھو محول عن المفعول ویبین تعلق الفعل بالمفعول 
ول تمییز وھو محول عن المفعول بھ وأصل شجرا في المثال األ) َفجَّْرنا األرَض ُعُیونا(

فجعل المضاف إلیھ وھو الحقل مفعوال بھ وحول المفعول ) غرسُت شجَر الحقِل(المثال 
بھ األصلي وھو شجر تمییزا فصار غرست الحقل شجرا، فالتمییز شجرا یبین النسبة 

ز وھو محول ومثلھ المثال الثاني حیث إن عیونا تمیی. المبھمة بین الفعل والمفعول بھ
، ومثال ما كان عامل التمییز فیھ غیر )فجرنا ُعیوَن األرِض(عن مفعول بھ واألصل 

عجبت من (العامل المصدر وھو طیب واألصل ) عجبُت من ِطیِب زیٍد َنْفسا(الفعل 
زیٌد (العامل َطیٌِّب وھو صفة مشبھة واألصل ) زیٌد َطیٌِّب َنْفسا(، و )ِطیِب نفِس زیٍد

وقد ورد عن العرب . العامل سرعان اسم فعل) ُسْرعان ھذا َجْریا(و ) ُسُھَطیَِّبٌة نف
وذلك أن رجال كانت لھ نعجة عجفاء ورغامھا یسیل من منخریھا ) ُسْرعان ذا ِإھاَلًة(

لھزالھا فقیل لھ ما ھذا ؟ فقال ودكھا أي مخھا فقال لھ السائل سرعان ذا إھالة أي سرع 
 .ھذا الرغام إھالة

حیث إن ماال تمییز ) أنا أكثُر ِمْنك ماال(مییز محوال عن المبتدأ في مثل وقد ورد الت
تمییزا وانفصل الضمیر وھو یاء ) مال(فحول المبتدأ ) ماِلي أكثُر من ماِلَك(وأصلھ 

المتكلم فصار أنا أكثر منك ماال، وھو یبین النسبة المبھمة بین المبتدأ و الخبر، ومثلھ 
علما تمییز یبین اإلبھام في النسبة بین المبتدأ والخبر ) لٍدعليٌّ أكثُر ِعْلما من خا(

وقد ذھب بعض النحاة إلى أن ھذا التمییز ). ِعْلُم َعليٍّ أكثُر من علِم خالٍد(واألصل 
الوارد بعد اسم التفضیل محول أیضا عن فاعل، وقدروا أن األصل في المثال األول 

 ). زاد علُم َعِليٍّ عن علِم خالٍد(ال الثاني وأن األصل في المث) َكُثَر ماِلي عن ماِلَك(
 :وھو نوعان تمییز النسبة غیر المحول -1

) ھشاٌم أشجُع الناِس َرُجال( ما یبین إبھام نسبة بعد مضاف ومضاف إلیھ قبلھ مثل األول 
 ).حامٌد أكثُر األوالِد َأَدبا(و مثل 
ومثل !) َعلیا َأبًا َأْكَرَم ما(0مثل   ما یبین إبھام النسبة في مجال التعجب أو المدح الثاني

َكَفى باِهللا (و ) ِهللا َدرُُّه فارسا(ومثل ) ِنْعَم ھاشٌم عالما(ومثل ) َأْكِرْم بمحموٍد َرُجال(
 ).حسُبك باِهللا وكیال(و ) شھیدا

إن ھناك نوعا من التمییز یأتي مؤكدا واستدل بقولھ :  من النحاة من قال ملحوظة 
حیث قالوا إن شھرا تمییز مؤكد لما ) َة الشھوِر عنَد اِهللا اثنا َعَشَر َشْھراإنَّ ِعدَّ: (تعالى

فھم من إن عدة الشھور، وقد منع ذلك غیرھم ومنھم سیبویھ حیث قالوا إن شھرا تمییز 
  .مبین إلبھام العدد اثنا عشر

 

 : حكم التمییز: رابعا
كون النصب واجبا، كما حكم التمییز النصب، ویجوز جره بِمن أو باإلضافة، وقد ی

 :یكون الجر أحیانا واجبا وذلك بحسب التفصیل التالي
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 :  یجب نصب التمییز في الحاالت التالیة-1
ازداد ( إذا كان التمییز تمییز نسبة محوال عن الفاعل أو المفعول بھ أو المبتدأ مثل -1

 ).یِره ُجوداَمْعٌن أكثُر من غ(و ) َغَرْسُت األرَض َشَجرا(و ) َعِليٌّ ِعْلما
ما َأْحَسَن ( إذا كان التمییز تمییز نسبة غیر محول ، وكان في مجال التعجب مثل  -2

 !).محمدا َأبًا
 إذا كان التمییز بعد أفعل التفضیل، وكان التمییز فاعال في المعنى أو یصح أن یجعل -3

نصبھ ألنھ یصح فكل من منزال وماال یجب ) أحمُد أعَلى َمْنِزال وأكثُر ماال(فاعال مثل 
 ).أحمُد َعال منِزُلُھ وَكُثَر ماُلُھ(أن یجعل فاعال فیقال 

محمٌد ( إذا كان التمییز بعد أفعل التفضیل وكان أفعل مضافا إلى غیر التمییز مثل -4
 ).الَمْنفلوِطيُّ أوضُح الُكتَّاِب بیانا(و ) أشجُع الناِس َرُجال

ما في السماِء (مضافا إلى غیر التمییز مثل  إذا كان الممیز من ألفاظ المقادیر وكان -5
 ).فلن ُیْقَبَل من أحِدِھْم ِمْلُء األرِض َذَھبا(و ) قدُر راحٍة سحابا

فانفجرْت منھ اثنتا ( إذا كان تمییزا لألعداد من أحد عشر إلى تسعة وتسعین مثل -6
 ).واختاَر ُموَسى قوَمھ سبعین َرُجال ِلمیقاِتنا(ومثل ) َعْشَرَة عینا

 إذا كان تمییزا لكم االستفھامیة إذا لم تسبق بحرف جٍر وفصل منھا التمییز بظرف -7
 ).كم عنَدَك كتابا؟(ومثل ) كم في الُغْرفِة طالبا؟(أو جار ومجرور مثل 

 

 : یجب جر التمییز باإلضافة في الحاالت التالیة-2
خالٌد (معنى مثل  إذا كان التمییز بعد أفعل التفضیل ولم یكن التمییز فاعال في ال-1

وضابط ما لیس بفاعل في المعنى أن یكون أفعل ) ھنٌد أجمُل امرأٍة(و ) أفضُل رُجٍل
التفضیل بعضا من جنس التمییز بحیث یصح حذفھ ووضع لفظ بعض مكانھ فمثال 

لفظ أفضل فیھ باعتبار الفرد الذي یتحقق فیھ واحد من جنس الرجل ) خالٌد أفضُل رجٍل(
د بعض جنس الرجل أي بعض الرجال وھند بعض جنس المرأة أي فیمكن أن یقال خال

 بعض النساء 
عندي ثالثُة ( إذا كان تمییزا للعدد من ثالثة إلى عشرة ویكون جمعا مجرورا مثل -2

 ).دخَل المنزَل خمسُة رجاٍل(و ) كتٍب
ا  إذا كان تمییزا للعدد مائة ومائتین وھكذا وألف وألفین وھكذا ویكون مفردا مجرور-1

 )بعُض الرجاِل ُیَعدُّ بألِف رجٍل(ومثل ) في كلِّ ُسْنُبَلٍة ِماَئُة َحبٍَّة(مثل 
ِبَكْم درھٍم (تمییز كم االستفھامیة یكون مجرورا إذا سبقت كم بحرف جر مثل :ملحوظة

واألصح في إعراب ) في كم یوٍم تستطیُع قراءَة ھذا الكتاِب؟(و ) اشتریَت ھذا الثوَب؟
وبعضھم یرى ) في كم من یوٍم(و ) بكم من درھٍم(مجرور بمن مقدرة ھذا التمییز أنھ 

أنھ مجرور باإلضافة فتكون كم مضافة والتمییز بعدھا وھو درھم ویوم في المثالین 
 . مضافا إلیھ مجرورا

 : یجوز نصب التمییز أو جره بمن أو باإلضافة في الحاالت اآلتیة-3
یجوز فیھ ) اشتریُت ِرْطال َسْمنا(العدد مثل  إذا كان التمییز تمییزا للمقادیر غیر -1
وتعرب كلمة سمٍن في حالتي الجر ) اشتریُت ِرْطَل سمٍن(و ) اشتریُت ِرْطال من َسْمٍن(

 .السابقتین تمییزا مجرورا بمن أو تمییزا مجرورا باإلضافة
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 إذا كان التمییز في مجال التعجب بغیر صیغة ما أفعل یجوز نصبھ على األصل -2
) َكَفى بھ عالما(و ) ِهللا َدرُُّه من فارٍس(یجوز فیھ ) ِهللا َدرُُّه فارسا( جره بمن مثل ویجوز
 ).َكَفى بھ من عالٍم(یجوز 

 إذا كان التمییز في مجال المدح یجوز نصبھ على األصل ویجوز جره بمن مثل -3
 ).ِنْعَم من شاعٍر النابغُة(یجوز فیھ ) ِنْعَم شاعرا النابغُة(
لتمییز تمییزا لكم الخبریة فإنھ یكون مجرورا على األصل فیھ، ویجوز  إذا كان ا-4

) كم من عبٍد ملكَت(و ) كم عبیٍد ملكَت(أو ) كم عبٍد ملكَت(جره بمن أو باإلضافة مثل 
كم ماال (و ) كم عبدا ملكَت(، ویجوز فیھ النصب قلیال مثل )كم من عبیٍد ملكَت(أو 

 ).أنفقَت
 لكم االستفھامیة فإنھ یكون منصوبا على األصل، ویجوز جره  إذا كان التمییز تمییزا-5

كم من (و ) كم رجٍل في الداِر؟(یجوز ) كم رجال في الداِر؟(بمن أو باإلضافة قلیال مثل 
 )رجٍل في الداِر؟

التمییز في حالة جره بمن أو باإلضافة تظل تسمیتھ تمییزا ألنھ یبین اإلبھام : ملحوظة
 .إن فقد النصب وھو األصل في التمییزفي الممیز السابق لھ، و

 

 :عامل التمییز: خامسا
إذا كان الممیز مفردا فعامل نصب : عامل نصب التمییز :  تحدید عامل التمییز-1

التمییز ھو الممیز نفسھ الذي رفع التمییز إبھامھ، وفي تمییز الجملة العامل ھو ما في 
لعامل في تمییز الجملة ھو الجملة الجملة من فعل أو شبھھ على قول، وعلى قول آخر ا

 .نفسھا
 رتبة عامل التمییز التقدم ورتبة التمییز التأخر عن عاملھ، : رتبة عامل التمییز-2

وعدم جواز تقدمھ علیھ، وھذا مذھب كثیر من النحاة ومنھم سیبویھ، وحملوا ما ورد 
لى عاملھ إن وبعض النحاة یجیز تقدم التمییز ع. مخالفا لذلك على أنھ ضرورة شعریة

) َشْیبا اشتعَل الرأُس(و ) َنْفسا طاَب زیٌد: (كان العامل متصرفا ویجیزون أن یقال
 :مستدلین بقول الشاعر

 ) وما كان َنْفسا بالفراِق َتِطیُب   أتھجُر َلْیَلى بالفراِق حبیَبھا؟(
فقد قدم التمییز وھو نفسا على عاملھ وھو تطیب، وأجاب المانعون عن ذلك بأنھ 

 .ورةضر
 :وقد منع الجمیع تقدم التمییز على عاملھ في حالتین

فإن أفعل التعجب ال !) ما أحسَن زیدا َرُجال(إذا كان العامل غیر متصرف مثل : األولى
فالعامل ھو  الممیز وھو عشرون وھو غیر ) ِعندي عشرون ِدْرَھما(یتصرف، ومثل 

 .متصرف
َكَفى بزیٍد ( التعجب بغیر ما أفعل مثل إذا كان الفعل متصرفا ولكنھ في مجال: الثانیة
فال یجوز تقدیم رجال على كفى ألنھ وإن كان فعال متصرفا لكنھ في معنى غیر ) رجال

 . المتصرف إذ ھو في معنى ما أفعل وكفى بزید رجال تعني ما أكفى زیدا رجال
 

 :الفرق بین الحال والتمییز: سادسا
 :قان في سبعة أموریتفق الحال والتمییز في خمسة أمور ویفتر
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 :األمور التي یتفق فیھا الحال والتمییز: أوال
 . كل واحد منھما اسم-1
 ).أي لیس من األركان األساسیة في الجملة( كل واحد منھما فضلة -2
 . كل منھما نكرة-3
 . كل منھما منصوب-4
 . كل منھما مفسر یرفع إبھام شيء قبلھ-5
 

 :األمور التي یفترقان فیھا: ثانیا
 . الحال تبین ھیئة صاحبھا والتمییز یبین ذاتا مبھمة أو نسبة-1
 األصل في الحال أن تكون مشتقة واألصل في التمییز أن یكون جامدا، وقد یأتي كل -2

 .منھما على خالف األصل
 الحال قد تكون غیر مستغنى عنھا ویتوقف معنى الكالم علیھا، والتمییز لیس كذلك -3

 .م دون التمییزإذ ال یفسد معنى الكال
 الحال كما تأتي اسما مفردا تأتي جملة اسمیة أو فعلیة أو جارا ومجرورا، والتمییز -4

 .ال یأتي إال اسما
 الحال قد تأتي مؤكدة لصاحبھا أو لعاملھا، والتمییز ال یأتي مؤكدا على ما ذھب إلیھ -5

 .الجمھور
وصفا یشبھ الفعل المتصرف  الحال قد تتقدم على عاملھا إذا كان فعال متصرفا أو -6

 .وال یجوز في التمییز على الصحیح أن یتقدم على عاملھ
 . الحال قد تتعدد أما التمییز فال یتعدد-7
 

 :كم االستفھامیة وكم الخبریة: سابعا
كم اسم لعدد مبھم الجنس والمقدار، ویزال إبھامھا بالتمییز الذي یأتي :  معنى كم-1

 .بعدھا
 . على نوعین استفھامیة وخبریةتأتي كم:  تنوع كم-2
 : معنى كم االستفھامیة وحكم تمییزھا وإعرابھا-3
كم َقَلما ( أي عدٍد فھي یستفھم بھا عن كمیة الشيء مثل  معنى كم االستفھامیة-1

 )َمَعَك؟
كم رجال ( وھو األصل فیھ مثل تمییز العدد ویكون مفردا مثل  حكم تمییزھا النصب-2

ویجوز جر تمییز كم االستفھامیة إن دخل علیھا حرف ) ما َقَبْضَت؟كم ِدْرَھ(، و )ِعنَدك؟
وجره على أنھ مجرور بِمن مقدرة على رأي جمھور ) بكْم درھٍم اشتریَت؟(جر مثل 

وال یجوز إظھار ِمن على األرجح، ومن ) بكم ِمن درھٍم اشتریَت؟(النحاة، والتقدیر 
 یث تعتبر كم مضافةالنحاة من ذھب إلى أنھ مجرور بإضافة كم إلیھ ح

ویكون النصب متعینا إذا فصل التمییز من كم بظرف . وتمییزھا المجرور مضافا إلیھ
أما من حیث العدد فإن تمییز كم االستفھامیة . أو جار ومجرور، وقد سبق ذكر ذلك

یكون مفردا، وقد أجاز بعض النحاة فیھ أن یكون جمعا إذا كان السؤال عن جماعات ال 
أي كم صنفا من أصناف الغلمان استقروا عندك؟ وقد ) كم ِغلمانا لَك؟(عن آحاد مثل 

 :ورد جر تمییز كم االستفھامیة في قول الشاعر الفرزدق
 )َفْدعاَء قد َحَلَبْت َعَليَّ ِعشاري   كم عمٍة لك یا جریُر وخالٍة(
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روي بنصب عمة على أنھا تمییز، وعلى أن كم استفھامیة استفھام تھكم أي أخبرني 
عدد عماتك وخاالتك الالتي كن یخدمنني فقد نسیتھ، وروي كذلك بجر عمة على ھذا ب

 .االعتبار وھو استفھام التھكم، أو على اعتباٍر آخر وھو أن كم خبریة
 أي كم یوما صمت؟ ) كم ُصْمَت؟(یجوز حذف تمییز كم إذا دل علیھ دلیل مثل : ملحوظة

السكون، ویكون لھا محل من اإلعراب، كم اسم مبني على :  إعراب كم االستفھامیة-3
 :ویكون محلھا من اإلعراب على أحد الوجوه التالیة

 ) على كم َعموٍد ُبِنَي سقُف البیِت؟(الجر بحرف الجر إذا سبقت بحرف جر مثل  -1
كم ضربًة ( النصب على النیابة عن المفعول المطلق إذا دلت على الحدث مثل -2

 )ضربَت؟
 )كم یوما َقَضْیَت في المدینِة؟(ة إذا دلت على الظرف مثل  النصب على الظرفی-3
 النصب على المفعولیة إذا كان بعدھا فعل متعد ولم یأخذ مفعولھ ولم یشتغل عنھا -4

 )كم عبدا َمَلْكَت؟(بضمیر مثل 
 : الرفع على االبتداء في الحاالت التالیة-5

 )كم رجال ِعنَدَك؟( إذا لم یكن بعدھا فعل مثل :األولى
 )كم رجال قام؟( إذا كان بعدھا فعل الزم مثل :الثانیة
كم (و ) كم رجال ضربَت زیدا ِعْنَدُه؟( إذا كان بعدھا فعل متعد وأخذ مفعولھ مثل :الثالثة

 ) كم رجال ضرَب أبوه زیدا؟(و ) رجال ضرَب زیدا؟
 : معنى كم الخبریة وحكم تمییزھا وإعرابھا-4
یت خبریة ألن ما ھي فیھ إخبار بالكثرة  محتمل  عدد كثیر وسم معنى كم الخبریة-1

 .للصدق والكذب
 وھو األصل فیھ ویكون الجر بإضافة كم إلى التمییز، أو بحرف  حكم تمییزھا الجر-2

بجر عمة على إحدى ) كم عمٍة لك یا جریُر وخالٍة(مثال الجر باإلضافة . الجر ِمن
 وفي حالة الجر تعرب كم مبتدأ الروایات لھذا البیت، وقد سبق ذكره بروایة النصب،

مبنیا على السكون في محل رفع وعمٍة تمییز مجرور باإلضافة، والخبر جملة قد حلبت 
كم من فئٍة قلیلٍة غلبت فئًة كثیرًة بإذِن (ومثال الجر بِمن .  في الشطر الثاني من البیت

 )اهللا
ار  ومجرور ویكون الجر واجبا على رأي الجمھور إذا لم یفصل من كم بظرف أو ج

 فإن فصل فالمختار نصبھ مع جواز الجر، ومن ذلك 
 )وكریٍم ُبْخُلُھ قد َوَضَعھ   كم ِبُجوٍد ُمقرٍف نال الُعال(

مقرف تمییز كم الخبریة وجاء مجرورا مع فصلھ منھا بالجار والمجرور  وھو بجود، 
میا ومعنى مقرف وضیع األصل،  أو لیس أصیال من جھة األب فقد یكون أبوه أعج

 .وأمھ عربیة
فإن كان الفصل بجملة وھو أقل ) كم عندي من الناِس رجال(ومثال النصب مع الفصل 

كم ناَلِني ِمْنُھُمو َفْضال على (من الفصل بالظرف أو الجار والمجرور تعین النصب مثل 
، ولغة تمیم تجعل تمییز كم الخبریة منصوبا إذا كان مفردا حمال لھا على )َعَدٍم

 .یةاالستفھام
كم درھٍم (ومن حیث العدد یجيء تمییز كم الخبریة مفردا وھو األكثر واألفصح مثل 

، وكم في ھذا المثال مفعول مقدم مبني على السكون في محل نصب، الن بعده )أنفقَت
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ویجوز . فعال متعدیا لم یأخذ مفعولھ وھو أنفقت، ودرھم تمییز مضاف إلیھ مجرور
 ).اھَم أنفقَتكم در(مجیئھ جمعا وھو أقل مثل 

تجري في إعراب كم الخبریة وجوه اإلعراب الخمسة التي سبق : إعراب كم الخبریة -3
 .ذكرھا في كم االستفھامیة

 

 : أوجھ االتفاق بین كم االستفھامیة والخبریة وأوجھ االفتراق بینھما-5
 :تتفق كم االستفھامیة وكم الخبریة في سبعة أمور

 . كل منھما اسم-1
 . مبني ویكون لھ محل من اإلعراب كل منھما-2
 . بناء كل منھما على السكون-3
 . كل منھما یفتقر إلى ممیز لیبین إبھامھ-4
 یجوز حذف ممیز كل منھما إذا دل علیھ دلیل، وھناك من منع حذف تمییز كم -5

 .الخبریة
 . كل منھما یلزم الصدر فال یعمل فیھ ما قبلھ إال المضاف وحرف الجر-6
 .ا تجري في إعرابھ وجوه اإلعراب التي تجري في اآلخر كل منھم-7

 :وتفترق كل من كم االستفھامیة والخبریة عن األخرى بثمانیة أوجھ من االفتراق
 . كم االستفھامیة األصل في تمییزھا النصب، وكم الخبریة األصل في تمییزھا الجر-1
 .دا وجمعا تمییز كم االستفھامیة مفرد، وتمییز كم الخبریة یكون مفر-2
 الفصل بین كم االستفھامیة وتمییزھا جائز في سعة الكالم، أما الخبریة فال یفصل -3

 .بینھا وبین ممیزھا إال في الضرورة
 . االستفھامیة ال تدل على التكثیر والخبریة تدل علیھ كما یرى الجمھور-4
 . االستفھامیة تحتاج إلى جواب والخبریة ال تحتاج إلى جواب-5
ریة تختص بالماضي مثل رب، ولذلك ال یجوز كم غلمان لي سأملكھم،  الخب-6

 )كم عبدا َسَأْمِلُكُھ؟(واالستفھامیة ال تختص بالماضي ویجوز فیھا مثل 
 . الكالم مع كم الخبریة محتمل للتصدیق والتكذیب-7
  االسم المبدل من الخبریة ال یقترن بالھمزة بخالف المبدل من االستفھامیة فیقال في-8

كم ماُلك؟ أعشرون أم (ویقال في االستفھامیة ) كم عبیٍد لي خمسون بل ستون(الخبریة 
 ).ثالثون؟

 
 :َكَأیِّْن وكذا: سابعا

َكَأیِّْن وكذا مثل كم الخبریة في الداللة على تكثیر عدد مبھم الجنس والمقدار ولكل منھما 
ھ االختالف وذلك بحسب تمییزھا وأحكامھا وأوجھ االتفاق بینھا وبین كم الخبریة وأوج

 :التفصیل اآلتي
 َكَأیِّْن وھي بفتح الھمزة وتشدید الیاء المنونة ویكتب التنوین فیھا نونا، وھي مركبة -1

من الكاف وأي المشددة المنونة، فلما دخل التنوین في التركیب أشبھ النون األصلیة 
حكم تمییزھا،  وأوجھ فكتب نونا، ویتعلق بھا أبحاث حول اللغات الواردة في نطقھا، و

 :االتفاق بینھا وبین كم الخبریة وأوجھ الخالف
 : اللغات الواردة في نطقھا خمس-1
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 وأفصحھا كأین المفتوحة الھمزة والمشددة الیاء وإثبات التنوین نونا في الكتابة أولھا
وبھذه ). ُتھاَكَأیِّْن من قریٍة أملیُت لھا وھي ظالمٌة ثم َأَخْذ(و ) َكَأیِّْن رجال رأیُت(مثل 

 . اللغة قرأ السبعة إال ابن كثیر
كاِئْن كقاٍض بمد األلف وكسر الھمزة دون تشدید وبھا قرأ ابن كثیر وھي أكثر ثانیتھا 

 :ورودا في الشعر مثل
 ).َیراني لو ُأِصْبُت ھو الُمصابا   وكاِئْن باألباطِح من صدیٍق(

 .الھمزة كاِئْن وكأنھا كإْنوقد ورد نطقھا في ھذه اللغة دون مد األلف مع كسر 
 . َكَأْیْن كعین بفتح الھمزة دون تشدید، وبھا قرأ األعمش وابن محیصن: ثالثتھا
 .كْأِیْن بإسكان الھمزة وكسر الیاء: رابعتھا

كِئیْن بكسر الھمزة  وإسكان الیاء وھي عكس سابقتھا وكلتاھما لغتان أقل : خامستھا
 .فصاحة واستعماال

میز َكَأیِّْن بمفرد مجرور بمن وھو األكثر فیھا حیث قیل بوجوبھ  ت: حكم تمییزھا-2
وَكَأیِّْن من آیٍة في السمواِت ) (َكَأیِّْن من رجٍل لقیُت(مثال المجرور . فیھا، أو منصوب

). وَكَأیِّْن من َنِبيٍّ قاتَل معھ ِربُِّیوَن كثیٌر) (واألرِض َیُمرون علیھا وھم عنھا ُمْعِرضون
 ومنھ) َكَأیِّْن رجال رأیُت(ومثال المنصوب 

 )قدیما وال تدرون ما َمنَّ ُمْنِعُم   وكاِئْن لنا فضال علیكم ومنًة (
وتكون كأین مبتدأ والجملة التي بعد تمییزھا المجرور بمن خبرھا ویغلب فیھا أن تكون 
جملة فعلیة فعلھا ماٍض أو مضارع، وقد ورد خبرھا جارا ومجرورا كالمثال السابق 

وَكَأیِّْن من دابٍة ال تحمُل رزَقھا (وورد كذلك جملة اسمیة مثل )  لنا فضال علیكموكاِئْن(
وتعرب كأین مبتدأ حیث تقع في صدر الكالم، وقد أجاز بعض ) اُهللا یرزُقھا وإیاكم

 ).ِبَكَأیِّْن تبیُع ھذا الثوَب؟(النحاة أن تسبق بحرف جر مثل 
أجاز البعض أن تستعمل استفھامیة وال تأتي كأین إال خبریة عند الجمھور، وقد 

فقال ثالثة )  َكَأیِّْن تقرُأ سورَة األحزاِب آیًة؟(واستدلوا بقول أبي بن كعب البن مسعود 
 . وسبعین

اإلبھام، واالفتقار إلى : تتفقان في خمسة أمور:  أوجھ االتفاق بینھا وبین كم الخبریة-3
 .ر في الغالب واالستفھام نادراالتمییز، والبناء، ولزوم الصدارة، وإفادة التكثی

تختلف كأین عن كم الخبریة في خمسة :  أوجھ االختالف بینھا وبین كم الخبریة-4
 : أمور

 كم بسیطة أي أنھا غیر مركبة وھي كلمة واحدة من حرفین، أما كأین فھي مركبة -1
یب أشبھ من الكاف وأي المنونة، ویوقف علیھا بالتنوین؛ ألن التنوین لما دخل في الترك

 .النون األصلیة
 تمییز كأین مجرور بمن غالبا وال یأتي مضافا، وتمییز كم الخبریة یأتي مضافا -2

 .ویأتي مجرورا بمن
 كأین التقع استفھامیة عند الجمھور، وقد سبق أن البعض أجازه، وكم تأتي -3

 .استفھامیة وتأتي خبریة
جازه، وكم تأتي مجرورة وغیر  كأین ال تأتي مجرورة، وقد سبق أن بعض النحاة أ-4

 .مجرورة
 . تمییز كأین ال یقع إال مفردا، أما كم فیأتي تمییزھا مفردا أوجمعا-5
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 وھي كلمة مركبة من الكاف وذا اسم اإلشارة، وھي بعد تركیبھا كلمة واحدة : كذا-2
ا وفي استعمالھا وحكم تمییزھا وأوجھ اتفاقھ. تستعمل للتكثیر فھي كنایة عن عدد مبھم

 :مع كم الخبریة وأوجھ افتراقھا عنھا التفصیل التالي
 تستعمل كذا دون التزام الصدارة فتأتي في وسط الكالم وتكون معمولة لما قبلھا -1

وھي ) قبضُت كذا وكذا ِدْرھما(أو مفعوال بھ مثل ) جاء كذا وكذا رجال: ( فاعال مثل
 .مبنیة وإعرابھا محلي

 :ومنھ) قرأُت كذا وكذا كتابا(طوفا علیھا مثل ویغلب في استعمالھا أن تكون مع
 )كذا وكذا ُلْطًفا بھ ُنِسَي الُجْھُد   ِعِد النفَس ُنْعَمى بعد ُبْؤساَك ذاكرا(

ویقل ورودھا مفردة مثل ) رأیُت كذا كذا طالبا(ویقل ورودھا مكررة دون واو مثل 
 ).َصَعَد إلى الطائرِة كذا مسافرا(
الیأتي مجرورا بحرف جر باتفاق النحاة، والیأتي  تمییز كذا واجب النصب و-2

مضافا إلیھ على رأي الجمھور، وقد أجاز الكوفیون من النحاة أن یكون تمییزھا مضافا 
 ).اشتریُت كذا ثوٍب، وكذا أثواٍب(إلیھ فیجوز على رأیھم أن یقال 

لزمھ ی) عندي كذا ِدْرھٍم( قال بعض الفقھاء على رأي الكوفیین إن من قال :ملحوظة
عندي (ومن قال . مائة درھم ألن تمییز المئات واأللوف مفرد مجرور وأقل ذلك مائة

) عندي كذا كذا درھما(ومن قال . یلزمھ ثالثة ألن أقل العدد في الجمع ثالثة) كذا دراھَم
عندي (یلزمھ أحد عشر ألن أحد عشر أقل عدد من أحد عشر إلى تسعة عشر ومن قال 

عندي كذا وكذا (ومن قال . ن ألن العشرین أقل ألفاظ العقودیلزمھ عشرو) كذا درھما
یلزمھ واحد وعشرون درھما ألن أقل عدد في األعداد المعطوفة واحد ) درھما

 . وعشرون
: تتفق كذا وكم الخبریة في أربعة أمور:  أوجھ االتفاق بین كذا وبین كم الخبریة -3

 .  التكثیرالبناء، واإلبھام، واالفتقار إلى الممیز، وإفادة
 :تختلف كذا عن كم الخبریة في أربعة أمور:  أوجھ االختالف بین كذا وكم الخبریة-4
 . كم بسیطة وكذا مركبة من كاف التشبیھ وذا اسم اإلشارة-1
 . كم تلزم الصدارة أي تكون في أول الكالم، وكذا ال تلزم الصدارة-2
قلیال مفردة أو مكررة دون حرف  كذا ال تستعمل غالبا إال معطوفا علیھا، وتستعمل -3

 .عطف، وكم لیست كذلك فھي تستعمل مفردة
 . كذا یجب نصب تمییزھا، وكم یجر تمییزھا وقل وروده منصوبا-4

ویكون في ) كان من األمر كیَت وكیَت(یكنى عن الحدیث بكیت وكیت فیقال : ملحوظة
الكلمتین في محل مثل ھذه الجملة اسم كان ضمیر الشأن وكیت و كیت خبرھا ومجموع 

وتكون كیت وكیت بفتح التاء ویجوز فیھا الكسر بل . رفع خبر ألنھما نائبتان عن جملة
والضم، ومثلھا ذیت و ذیت واألصل فیھا كیة وكیة، وذیة وذیة فخففتا إلى كیت وكیت 

 .وذیت وذیت
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 تطبیق
)1( 

 :استخرج التمییز مما یأتي وبین الممیز
 ).لیلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمونوإذ واعدنا موسى أربعین  (-1
 ).إذ قال یوسف ألبیھ یا أبت إني رأیت أحد عشر كوكبا (-2
 . جلست الفتاة بین صدیقاتھا وفي یدھا خاتم ذھبا-3
 . ابتاع التاجر من المزارع قنطارا قمحا-4
 . قام صاحب المزرعة بحلب البقرة وحلب منھا رطال حلیبا-5
 ).سبع لیال وثمانیة أیام حسوماسخرھا علیھم  (-6
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا  (-7

 ).بمثلھ مددا
  كم مقاتال مسلما كان في غزوة بدر؟-8
 ).فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره (-9

 . ال یملك الفقیر منزال مریحا وال مترا أرضا-10
)2( 

 :ز نسبة محول وتمییز نسبة غیر محول بین كال منھمافیما یأتي تمیی
 ).كبر مقتا عند اهللا أن تقولوا ما ال تفعلون (-1
 ).وقالوا نحن أكثر أمواال وأوالدا وما نحن بمعذبین (-2
 ).متكئین فیھا على األرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا (-3
 ).ن أمرنا یسراوأما من آمن وعمل صالحا فلھ جزاء الحسنى وسنقول لھ م (-4
 ).وسع ربي كل شيء علما (-5
 )إن ناشئة اللیل ھي أشد وطئا وأقوم قیال (-6
 وحسب المنایا أن یكن أمانیا   كفي بك داء أن ترى الموت شافیا   -7
 . المتروى أسلم رأیا من المتسرع-8
 . بئس طبعا الغرور والتكبر-9

 مرتاع بھا وزراإال وكان ل   نعم امرأ ھرم لم َتْعُر نائبة   -10
)3( 

 :فیما یأتي تمییز مخالف لألصل بینھ وبین وجھ المخالفة فیھ
  بكم من دینار اشتریت ھذا الثوب؟-1
 كم رجاال تحدثت معھم وأنت قادم؟ -2
 كم دینار دفعت ثمن ھذا الكتاب؟ -3
 . كم ماال أنفق في إصالح طرق المدینة وتنظیم میادینھا-4
 . جبل با حبذا جبل الریان من-5
 . ونارنا لم یر نارا مثلھا-6
 .وداعي المنون ینادي جھارا   أنفسا تطیب بنیل المنى     -7
 . ودعت كذا مسافرا-8
  في كاین من األیام تستذكر دروسك؟-9
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 . تلقیت دروسا من كذا كذا عالما-10
)4( 

 :بین عامل التمییز فیما یأتي
 ).احدةإن ھذا أخي لھ تسع وتسعون نعجة ولي نعجة و (-1
 ).قال آیتك أال تكلم الناس ثالثة أیام إال رمزا (-2
 )فمن أصدق من اهللا حدیثا؟ (-3
 . كفى بالدھر مؤدبا-4
 .وأسر راحلة وأربح متجرا    أنا من جمیع الناس أطیب منزال    -5
ومن یطع اهللا والرسول فأولئك مع الذین أنعم اهللا علیھم من النبیین والصدیقین  (-6

 ).والصالحین وحسن أولئك رفیقاوالشھداء 
  امتألت البركة ماء-7
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)5( 
 :أكمل الفراغ فیما یأتي بتمییز مناسب

 .……… النبي صلى اهللا علیھ وسلم أفصح الناس -1
 .……… في المدرسة أربع عشرة -2
 .……… في الكتاب مائتان وخمسون -3
 .من البھاء زھیر. ……… المتنبي أقوى -4
 .غیره من الناسمن . ……… الحلیم أوسع -5
 ………وأكثر . ……… احرص على أن تصحب من الناس من ھو أحسن -6
 .……… لبست البنت سوارا -7

)6( 
 :ھات مایأتي في جمل من عندك

  تمییز نسبة محوال-2     تمییز مساحة-1
  تمییزا بعد أفعل التفضیل-4      تمییز عدد-3
  تمییز كم الخبریة-6    تمییز نسبة غیر محول-5
  تمییز كذا وكذا-8    تمییز كأین -7

)7( 
 :أعرب ما یأتي

أو كالذي مر على قریة وھي خاویة على عروشھا قال أنى یحیي ھذه اهللا بعد  (-1
 ).موتھا فأماتھ اهللا مائة عام ثم بعثھ قال كم لبثت قال لبثت یوما أو بعض یوم

ة فاصبر صبرا تعرج المالئكة والروح إلیھ في یوم كان مقداره خمسین ألف سن (-2
 ).جمیال
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  العدد-3
ورد العدد في موضوع التمییز حیث اعتبر من ضمن المقادیر، واستكماال لتوضیحھ 
نورد األمور التي تتعلق بھ  وھي تمییزه، وتذكیره وتأنیثھ، وإعرابھ أو بناؤه، وصیغھ 

 :للغة، وذلك على النحو التاليالتي تستعمل في ا
 

یأتي تمییز العدد مفردا أو جمعا منصوبا أو مجرورا بحسب التفصیل : تمییز العدد: أوال
 :اآلتي

فقال َتَمتَّعوا في داِركم ( تمییز العدد من ثالثة إلى عشرة یكون جمعا مجرورا مثل -1
 ).فكفارُتُھ إطعاُم َعَشَرِة مساكیَن(، )ثالثَة أیاٍم

إني رأیُت (یز العدد من أحد عشر إلى تسعة وتسعین یكون مفردا منصوبا مثل  تمی-2
 ).واختار موسى قوَمُھ سبعین رجال لمیقاِتنا(، )أحَد َعَشَر كوكبا

 تمییز المائة والمائتین وبقیة المئات واأللف واأللفین وبقیة األلوف یكون مفردا -3
وإن یوما عنَد ربِّك كألِف سنٍة مما (ل ومث) قال بل َلِبْثَت ِماَئَة عاٍم(مجرورا مثل 

 ).َتُعدُّون
یذكر العدد أو یؤنث مع المعدود المذكر أو المؤنث بحسب : تذكیر العدد وتأنیثھ: ثانیا

 :التقسیم التالي
 العددان واحد واثنان وإحدى واثنتان یوافقان المعدود تذكیرا وتأنیثا في جمیع -1

 :ین وأمثلة ذلك فیما یليأحوالھما مفردین أو مركبین أو معطوف
وإن أحٌد من المشركین (، )وألبویھ لكلِّ واحٍد منھما السُُّدُس(مثال الواحد للمذكر المفرد 

 ).استجاَرَك َفَأِجْرُه
أن َتِضلَّ إحداُھما َفُتَذكَِّر (، )فإن ِخْفُتْم أال تعدلوا فواحدًة(مثال الواحدة للمؤنث المفرد 

 ).إحداھما األخرى
 ).اثنان َذوا َعْدٍل منكم(ین للمذكر المفرد مثال االثن

 ).فإن كانتا اثنتیِن فلھما الثُُّلثان مما ترك(مثال االثنتین للمؤنث المفرد 
 ).إني رأیُت أحَد َعَشَر كوكبا والشمَس والقمَر(مثال الواحد للمذكر المركب 

 ).نالِت الجوائَز إحدى َعْشَرَة طالبًة(مثال الواحدة للمؤنث المركب 
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 ).إنَّ ِعدََّة الشھوِر عنَد اِهللا اثنا َعَشَر شھرا في كتاِب اِهللا(مثال االثنین للمذكر المركب 
فقلنا اضرب بعصاك الَحَجَر فانفجرْت منھ اثنتا َعْشَرَة (مثال االثنتین للمؤنث المركب  

 ).عینا
 ).باشاَرَك في إعداِد الحدیقِة واحٌد وخمسون طال(مثال الواحد للمذكر المعطوف 

اشترَكْت في الدراسِة في قسِم اللغِة العربیِة واحدٌة (مثال الواحدة للمؤنث المعطوف 
 ).وخمسون دارسًة وتفوَقْت منھن إحدى وعشرون

 ).شاَرَك في أعماِل اللجنِة الثقافیِة اثنان وثالثون أدیبا(مثال االثنین للمذكر المعطوف 
تان وأربعون امرأًة إرشاداٍت للعنایِة َتَلقَّْت اثن(مثال االثنین للمؤنث المعطوف 

 ).بأطفاِلِھن
 األعداد من ثالثة إلى عشرة تخالف المعدود تذكیرا وتأنیثا فتؤنث مع المعدود -2

فشھادُة أحِدھم (، )فاستشھدوا علیھن أربعًة منكم(المذكر وتذكر مع المعدود المؤنث مثل 
ْد فصیاُم ثالثِة أیاٍم في الحجِّ وسبعٍة فمن لم یج(، )أربُع شھاداٍت باهللا إنھ لمن الصادقین

 ).قال آیُتك أال ُتَكلَِّم الناَس ثالَث لیاٍل سویا(، )إذا رجعتم تلك َعَشَرٌة كاملٌة
االعتبار في تأنیث العدد أو تذكیره مع الجمع إنما یكون للمفرد ال للجمع؛ : ملحوظة

 .الثة مؤنثا اعتبارا للمفردفاألیام مؤنثة كجمع ولكن مفردھا یوم مذكر فجاء معھا لفظ ث

 : األعداد المركبة من أحد عشر إلى تسعة عشر تأخذ حكمین في التذكیر والتأنیث-3
 العددان المركبان أحد عشر واثنا عشر یوافقان المعدود تذكیرا وتأنیثا بجزأیھما مثل -1
و )  اثني عشر نقیبابعثنا منھم(و ) ساَفَر بالطائرِة أحَد َعَشَر رُجال وإحدى َعْشَرَة امرأًة(
 ).فانبَجَسْت منھ اثنتا َعْشَرَة عینا(
 األعداد المركبة من ثالثة عشر إلى تسعة عشر یخالف الجزء األول منھا المعدود -2

في التذكیر والتأنیث ویوافقھ الجزء الثاني، فیكون كل من الجزأین مخالفا لآلخر مثل 
 )علیھا تسعَة َعَشَر(و )  َعْشَرَة آیًةقرأُت َخْمَس(و ) جلسُت مع خمسَة َعَشَر رجال(

الشین في كلمة َعَشر تكون مفتوحة مع المذكر من أحد عشر إلى تسعة عشر : ملحوظة
ومع المؤنث یجب إسكانھا عند الحجازیین من إحدى عْشرة إلى تسع عْشرة وذلك 

ا بتاء وأكثر تمیم یكسرونھا تشبیھا لھ. كراھة توالي أربع حركات فیما ھو ككلمة واحدة
 .كِتف، وبعض تمیم یبقونھا على فتحھا األصلي

 ألفاظ العقود وھي عشرون إلى تسعین ال تتغیر مع المذكر أو المؤنث بل تبقى كما -4
إن تستغفْر لھم (و ) َمَضْت من الشھِر عشرون لیلًة وانقضى منھ عشرون یوما(ھي مثل 

 ).سبعین مرًة فلن یغفَر اُهللا لھم
 والمعطوف علیھا من واحد وعشرین إلى تسعة وتسعین فیھا  األعداد المعطوفة-5

 :التفصیل التالي
 العددان واحد وعشرون واثنان وعشرون یوافق العدد األول منھما وھو أحد أو اثنان -1

سار في الطریِق (المعدود تذكیرا وتأنیثا، ویظل العدد الثاني وھو عشرون كما ھو مثل 
) أحٌد وعشرون وواحدٌة وعشرون(و )  امرأًةواحٌد وعشرون رجال، وإحدى وعشرون

 ).أحضَر البائُع اثنین وعشرین كتابا، واثنتین وعشرین ُمَفِكرًَّة(ومثل 
 األعداد المتعاطفة من ثالثة وعشرین إلى تسعة وتسعین یخالف العدد األول منھا -2

بيُّ صلى عاش الن(المعدود تذكیرا وتأنیثا، ویظل العدد الثاني وھو عشرون كما ھو مثل 
كانْت سنواُت دعوِة النبيِّ (و ) ثالثا وستین سنًة(؛ ) اهللا علیھ وسلم ثالثًة وستین عاما
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إن ھذا أخي لھ تسٌع وتسعون نعجًة وِلَي (و ) صلى اهللا علیھ وسلم ثالثا وعشرین سنًة
 ).إن هللا تسعًة وتسعین اسما(و ) نعجٌة واحدٌة

یتغیر لفظھا وتظل كما ھي مع المعدود مذكرا  األعداد مائة ومائتان وألف وألفان ال -6
ألُف شھٍر وألُف (و ) مئتا بعیٍر ومئتا ناقٍة(و ) مائُة یوٍم و مائُة حبٍة(كان أم مؤنثا مثل 

 ).لیلٍة
 العدد مائة إذا وقع مضافا إلیھ وكان المضاف عددا من ثالثة إلى تسعة فإن المضاف -7

ولبثوا في كھِفِھم ثالَثِماَئٍة سنیَن (ؤنثا مثل یكون مذكرا سواء أكان المعدود مذكرا أم م
 ).كان عدُد المسلمین في غزوِة بدٍر ثالَثِماَئٍة وِبْضَعَة َعَشَر رجال(و ) وازدادوا تسعا

 العدد ألف إذا وقع مضافا إلیھ وكان المضاف عددا من ثالثة إلى تسعة فإن المضاف -8
ثالثُة آالِف ُمشاِھٍد شاھدوا (مثل یكون مؤنثا سواء أكان المعدود مؤنثا أم مذكرا 

 ).خمسُة آالِف طالبٍة تخرجن من الجامعِة خالَل عشرین سنة(و ) االحتفاَل
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العدد المركب ھو العدد الذي یتألف من عددین، العدد : إعراب العدد المركب: ثالثا
و الثاني منھما ھو كلمة عشر أو عشرة بحسب الموافقة أو المخالفة للمعدود، واألول ھ

أي عدد من واحد إلى تسعة وتستخدم كلمة أحد في ھذا المجال بدال من واحد، وكلمة 
 :وتنقسم ھذه األعداد المركبة في إعرابھا إلى قسمین. إحدى بدال من واحدة

 القسم األول وھو اثنا عشر أو اثنتا عشرة ویعرب الجزء األول من ھذا العدد وھو -1
 ملحقا بالمثنى فیرفع باأللف وینصب ویجر بالیاء، اثنا أو اثنتا كإعراب المثنى ویكون

َتَقدََّم (أما الجزء الثاني وھو كلمة عشر أو عشرة فتكون مبنیة على الفتح ومثال ذلك 
مرفوع ) اثنا(اثنا عشر فاعل الجزء األول منھ ) الصفوَف اثنا َعَشَر رُجال من األبطاِل

مبني على الفتح ألنھ جزء عدد ) َعَشَر(باأللف ألنھ ملحق بالمثنى، والجزء الثاني 
اثنتي عشرة مفعول بھ الجزء األول منھ ) درسُت اْثَنَتْي َعْشَرَة مسألًة(ومثل . مركب

مبني على الفتح ألنھ ) َعْشَرَة(منصوب بالیاء ألنھ ملحق بالمثنى، والجزء الثاني ) اثنَتْي(
 .جزء عدد مركب

تسعة عشر یبنى جزءا العدد ویقال في  القسم الثاني وھو أحد عشر وثالثة عشر إلى -2
لعَب في فریِق الریاضِة َأَحَد َعَشَر (إعرابھ إنھ مبني على فتح الجزأین في محل كذا مثل 

علیھا تسعَة (ومثل . أحد عشر فاعل مبني على فتح الجزأین  في محل رفع) العبا
 .تسعة عشر مبتدأ مؤخر مبني على فتح الجزأین في محل رفع) َعَشَر
قیل في سبب بناء العدد المركب إن العجز فیھ متضمن معنى حرف :  األولى:ظتانملحو

العطف فعندما یقال خمسة عشر فكأنھ قیل خمسة وعشر فیبنى ما یتضمن معنى 
الحرف، ویعتبر الصدر مبنیا كذلك ألنھ مع تركیبھ صار كجزء الكلمة، ولیشاكل العجز 

 .یفة فتعادل ثقل التركیبفي البناء، وكانت حركة بنائھ فتحة ألنھا خف
العدد  ثمانیة عشر المركب من ثمانیة وعشرة تكون الثمانیة فیھا كحالھا قبل : الثانیة

ثماِنَیَة (التركیب أي تؤنث بالتاء مع المذكر، وتكون مذكرة بحذف التاء مع المؤنث مثل 
 ):بع قراءاتویمكن أن تقرأ ثماني بإحدى أر) َثماِنَي َعْشَرَة امرأًة(و ) َعَشَر رجال

 . ثمانَي عشرة بفتح الیاء-1
 . ثماِني عشرة بسكون الیاء-2
 . ثماِن عشرة بحذف الیاء وكسر النون-3
 . ثماَن عشرة بحذف الیاء وفتح النون-4

 :وإذا أفرد العدد ثمانیة أي كان غیر مركب مع عشرة فإن لھ الحاالت اآلتیة
لتاء سواء أكانت ثمانیة مضافة إلى  إذا كان المعدود مذكرا یكون العدد ثمانیة با-1

قام بالبناِء من العماِل (أم غیر مضافة مثل ) جلس في الغرفِة ثمانیُة رجاٍل(المعدود مثل 
 ).ثمانیٌة

ثماِني (  إذا كان المعدود مؤنثا وأضیفت إلیھ ثمانیة تحذف التاء وتبقى الیاء مثل -2
 المنقوصة، وتظھر علیھا الفتحة في ویقدر علیھا الضم والكسر للثقل كاألسماء) ِنْسَوٍة

 ).على أن تأُجَرِني ثمانَي ِحَجٍج(حالة النصب لخفتھا مثل 
  إذا كان المعدود مؤنثا ولم تضف إلیھ كلمة ثمانیة فإنھ یحذف منھا التاء والیاء -3

جاءِني من النساِء (وأكثر النحاة یعربونھا كإعراب االسم المنقوص المجرد من أل مثل 
عل مرفوع بضمة مقدرة على الیاء المحذوفة اللتقاء الساكنین منع من ظھورھا فا) ثماٍن
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بإبقاء الیاء في حالة ) رأیُت من النسوِة ثمانیا(و ) مررُت بثماٍن من النسوِة(الثقل، ویقال 
 .النصب وإظھار الفتحة مع التنوین

 ثماٌن، جاء من النساِء(وقد ورد فیھا قلیال أنھا تعرب بحركات ظاھرة على النون 
 ).ورأیُت ثماًنا، ومررُت بثماٍن

 

 :صیغة فاعل واستعمالھا وإعرابھا: رابعا
 یصاغ من العدد من اثنین إلى عشرة اسم على وزن فاعل : صوغ فاعل من العدد-1

كما یصاغ من الفعل مثل ضرب ضارب فیقال ثان وثالث ورابع إلى عاشر ویكون بال 
الباُب الرابُع، المسألُة الثانیُة، الفصُل الخامُس، (تاء في المذكر وبتاء في المؤنث مثل 

وتعتبر ھذه الصیغة وصفا مشتقا، وھو مشتق من اسم العدد وھذا ). الصفحُة العاشرُة
 .االشتقاق سماعي ألن اسم العدد جامد

وال یعتبر لفظ واحد من ھذا القبیل، ألنھ لیس بوصف بل اسم وضع على ذلك من أول 
 .األمر
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 : تستعمل صیغة فاعل  خمسة استعماالت:صیغة فاعل استعمال -2
 أن یفرد عن اإلضافة لعدد وعن التركیب مع عشرة، وحینئذ یكون معنى فاعل -1

َتَحدََّث ُمَتحدٌِّث ثاٍن : (واحدا موصوفا بكونھ ثانیا أو ثالثا أو عاشرا ال مطلق واحد مثل
جاءْت ) ( اإلسالِم إقامُة الصالِةالركُن الثاِني من أركاِن) (فأفاَض في الحثِّ على الصدِق

ویكون فاعل في ھذا االستعمال مذكرا مع ) حللُت المسألَة الثانیَة بسھولٍة) (طالبٌة ثانیٌة
 .المذكر ومؤنثا مع المؤنث

 أن یضاف للعدد الذي اشتق منھ، ویكون المعنى على أن فاعل بعض ما أضیف إلیھ -2
ثاني أو ثالث في ھذه الحالة مضافا وما بعده ویكون ) ثاني اثنین، ثالُث ثالثٍة(مثل 

مضافا إلیھ كما تضاف بعض إلى الكل وھذا مذھب الجمھور، وذھب بعض النحاة إلى 
أنھ یجوز إضافة األول إلى الثاني كرأي الجمھور ویجوز نصب األول للثاني كما یجوز 

 .في ضارب زید أن یقال فیھ ضارب زیدا
أي مكمل )  ثالُث اثنین(ي ھو قبل ما اشتق منھ مثل  أن یستعمل فاعل مع العدد الذ-3

وھكذا إلى عاشر تسعة ویكون مذكرا مع المذكر ) رابُع ثالثة(االثنین إلى ثالثة و
ومن أمثلتھ ) عاشرُة تسعة(و ) رابعُة ثالثة(و ) ثالثُة اثنتین(ومؤنثا مع المؤنث فیقال 

صحاِب الكھِف إن الكلَب رابُع قیل في أ(و) المسجُد األقصى ثالُث الحرمین الشریفین(
 :ویجوز في إعرابھ وجھان) ثالثٍة، وقیل سادُس خمسٍة، وقیل ثامُن سبعٍة

الثاني تنوین فاعل )  رابُع ثالثة (و ) ثالُث اثنین(األول إضافة فاعل إلى ما بعده فیقال 
ضارُب (واعتباره ناصبا لما بعده وجعل ما بعده منصوبا كما یفعل اسم الفاعل مثل 

رابعٌة (وتكون اثنین مفعوال بھ لثالث، ویقال ) ثالٌث اثنین(فیقال ) أو ضارٌب علیا) عليٍّ 
 .وتكون ثالثة مفعوال بھ لرابعة) ثالثًة

وال یستعمل ھذا االستعمال ثان فال یقال ثاني واحد وال ثاٍن واحدا وإن قال البعض إنھ 
 .جائز وإن العرب أوردتھ

حادَي َعَشَر، حادیَة ( للمذكر ومع عْشرة للمؤنث مثل  أن تركب كلمة فاعل مع عَشر-4
 ).تاسَع َعَشَر، تاسعَة َعْشَرَة(إلى ) َعْشَرَة

 .وحادي مقلوب واحد، وحادیة مقلوب واحدة جعلوا فاءھما بعد المھما
، )حادي وعشرون، وحادیٌة وعشرون( أن تعطف على فاعل ألفاظ العقود مثل -5
 .إلى تاسع وتسعین وتاسعة وتسعین) نتاسٌع وعشرون، وتاسعٌة وعشرو(
 

 :  تعرب صیغة فاعل كما یلي:إعراب صیغة فاعل: خامسا
إذا كانت مفردة أو مضافة أو معطوفا علیھا بحسب موقعھا من الكالم وأمثلة ذلك  -1
إذ (السابع صفة للیوم مرفوع بالضمة )  یوُم الجمعِة ھو الیوُم السابُع من أیاِم األسبوِع(

اعتكَف (ثاني حال منصوب بالفتحة اثنین مضاف إلیھ ) ین كفروا ثاِنَي اثنینأخرجھ الذ
السابعة صفة مجرورة ) المسلمون وَتَعبَُّدوا في اللیلِة السابعِة والعشریَن من رمضاَن

 .والعشرین معطوفة علیھا مجرورة
ي   إذا كانت مركبة مع عشر فإنھما تبنیان على الفتح للجزأین وسواء في ذلك حاد-2

تاسعَة (و ) تاسَع َعَشَر(و ) ثانَي َعَشَر(و ) حادَي َعَشَر(وثاني أم بقیة األعداد مثل 
 ).َعْشَرَة
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 ِبضع وِبضعة یراد بكل منھما األعداد من ثالثة إلى تسعة وھي مثل ھذه :ملحوظة
األعداد في التذكیر مع المؤنت والتأنیث مع المذكر، ویأتي كل مھما مفردا أو مركبا 

 : علیھ وأمثلتھاومعطوفا
في ) (عنَد زیٍد ِبضعَة َعَشَر أخا وِبضَع َعْشَرَة أختا) (لبثُت ِبضعَة أعواٍم، وِبضَع سنین(

 ).المكتبِة ِبضعٌة وعشرون كتابا، وِبضٌع وعشرون صحیفًة
 

 تدخل أل على العدد فتفید تعریفھ، : دخول أل على العدد أو تعریف العدد بأل: سادسا
 :  المفرد والمضاف والمركب والمعطوف بحسب التفصیل التاليوھي تدخل على العدد

) ال( العدد المفرد مثل واحد واثنان وثالثة وعشرة مذكرا ومؤنثا تدخل علیھ -1
) الكتاُب الواحُد، الرجالن االثنان، المسافرون الثالثُة، المتفوقون العشرُة(المعرفة فیقال 

 ).األخواُت الثالُث، الدارساُت الَعْشُرالقضیُة الواحدُة، األختان االثنتان، ( و 
:  وكذلك ما یصاغ على وزن فاعل من اثنین إلى عشرة تدخل علیھ ال المعرفة  فیقال

الصفحُة الثانیُة، العلُة الثالثُة، ( و ) الدرُس الثاِني، الركُن الثالُث، السؤاُل العاشُر(
 ). المسألُة العاشرُة

ال تدخل علیھ ) خمُس بناٍت) (ثالثُة رجاٍل(ة مثل  العدد المضاف من ثالثة إلى عشر-2
) خمُس البناِت(و ) ثالثُة الرجاِل(ال وحده  بل تدخل على تمییزه المضاف إلیھ فیقال 

أو تدخل على المضاف ) ثاني االثنین، وثالُث القوِم، ورابعُة المتحدثاِت(ومثل 
 ).الثالثُة الرجاِل، والخمُس البناِت(والمضاف إلیھ فیقال 

 العدد المركب من أحد وإحدى إلى تسع وتسعة مع العشرة أو العشر تدخل ال فیھ -3
األَحَد َعَشَر رجال، الثالَثَة َعَشَر كتابا، الباُب الحادي (على الجزء األول منھ فیقال 

اإلحدى َعْشَرَة متدربًة، الثالَث َعْشَرَة امرأًة، البنُت (و ) َعَشَر، الفصُل الثالَث َعَشَر
 ).دیَة َعْشَرَة، الصفحُة الثالثَة َعْشَرَةالحا

إلى تسعة وتسعین تدخل ال فیھ على العددین ) واحد وعشرون( العدد المعطوف مثل -4
المتسابقون الواحُد والعشرون، الكتاُب الحادي (المعطوف والمعطوف علیھ مثل 

نساُء اإلحدى ال(و ) والعشرون، األسماُء التسعُة والتسعون، العاُم التاسُع والتسعون
 ).والعشرون، الفائزُة الحادیُة والعشرون، السنُة التاسعُة والتسعون

مثل ) ال( العدد مائة والعدد ألف إذا كانا مفردین أي غیر مضافین تدخل علیھما -5
على العدد بل تدخل على ) ال(فإذا أضیفا لم تدخل ). السنواُت األلُف) (الرجاُل المائُة(

 ).ألُف السنواِت(و ) ئُة الرجاِلما(المضاف إلیھ مثل 
 

 تطبیــق
)1( 

 :استخرج العدد وتمییزه فیما یأتي وبین إعراب العدد وإعراب التمییز
 ).فعقروھا فقال تمتعوا في داركم ثالثة أیام ذلك وعد غیر مكذوب (-1
 ).وكان في المدینة تسعة رھط یفسدون في األرض وال یصلحون (-2
 ).أربعة أیام سواء للسائلینوقدر فیھا أقواتھا في  (-3
 ).فقضاھن سبع سموات في یومین وأوحى في كل سماء أمرھا (-4
 ).وواعدنا موسى ثالثین لیلة وأتممناھا بعشر فتم میقات ربھ أربعین لیلة (-5
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 . ستفترق أمتي على ثالث وسبعین فرقة-6
 سودا كخافیة الغراب األسحم   فیھا اثنتان وأربعون حلوبة-7
 ن كن فیھ وجد حالوة اإلیمان ثالث م-8
  خصال الفطرة عشر خصال-9

 )ولقد أرسلنا نوحا إلى قومھ فلبث فیھم ألف سنة إال خمسین عاما (-10
)2( 

فیما یأتي أعداد وردت مذكرة وأخرى وردت مؤنثة استخرج كال منھا وبین السبب في 
 :التذكیر أو التأنیث

 . صالة العصر أربع ركعات-1
بخمس وعشرین درجة أو بسبع ) أي المنفرد(أفضل من صالة الفذ  صالة الجماعة -2

 .وعشرین
 . ثمن الكتاب اثنا عشر جنیھا-3
 ).قال آیتك أال تكلم الناس ثالثة أیام إال رمزا (-4
 . جمع الباحث المعلومات من عشرة كتب-5
 . اإلیمان بضع وستون شعبة-6
 ).نفأنساه الشیطان ذكر ربھ فلبث في السجن بضع سنی (-7
 ).سخرھا علیھم سبع لیال وثمانیة أیام حسوما (-8
 . في اللیلة الرابعة عشرة من كل شھر یكتمل البدر-9

 . قطف البستاني من الحدیقة ثالث تفاحات وأربعة عناقید من العنب-10
)3( 
 :أكمل الفراغ في الجمل اآلتیة بعدد مناسب

 .أضالع. ………أضالع، والمربع لھ . ……… المثلث لھ -1
 .………وعرضھا . ……… الغرف المریحة یكون طولھا -2
 .طالبا. ……… الصف الواحد من صفوف الطالب یتكون من -3
 .……… أقل عدد یقبل القسمة على أربعة ھو -4
 .……… الطائرات الحدیثة تحمل أكثر من -5
 .………یوما وإما أن یكون . ……… الشھر القمري إما أن یكون -6
 .العبا. ………ن   فریق كرة القدم یتكون م-7
من الرجال و . ……… إن لم یتیسر شاھدان من الرجال على الدین فیشھد علیھ -8

 .من النساء. ………
 .………  كان عدد یوسف علیھ السالم وإخوتھ -9

 .لیال من رمضان. ……… تلتمس لیلة القدر في آخر -10
)4( 

 :مثل لما یأتي في جمل من عندك
 . عدد تمییزه واجب النصب-1
 .مییزه مفرد مجرور عدد ت-2
 . عدد تمییزه جمع مجرور-3
 . عدد مركب جزءاه مبنیان-4
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 . عدد مركب أحد جزأیھ معرب-5
 . عدد على وزن فاعل ھو بعض ما أضیف إلیھ-6
 . عدد على وزن فاعل ھو أكثر مما أضیف إلیھ-7
 ).ال( عدد ال تدخل علیھ أداة التعریف -8
 . عدد معطوف ومعطوف علیھ-9

 .رد یوافق المعدود تذكیرا أو تانیثا عدد مف-10
)5( 

 :أعرب ما یأتي
إن عدة الشھور عند اهللا اثنا عشر شھرا في كتاب اهللا یوم خلق السموات واألرض  (-1

 ).منھا أربعة حرم
مثل الذین ینفقون أموالھم في سبیل اهللا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة  (-2

 ).مائة حبة
فلھ عشر أمثالھا ومن جاء بالسیئة فال یجزى إال مثلھا وھم ال من جاء بالحسنة  (-3

 ).یظلمون
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  : اإلضافة-4
 اإلضافة ھي ضم اسم إلى آخر، أو نسبة تقع بین اسمین یسمى : معنى اإلضافة-1

لبَس الرجُل خاَتَم ) (ھذا كتاُب النحِو(مضافا ویسمى الثاني مضافا إلیھ مثل أولھما 
ویعرب المضاف بحسب موقعھ في الكالم، ویكون المضاف إلیھ مجرورا، ) ِفضٍة

وعامل جره ھو المضاف وھذا ھو الصحیح من أقوال النحاة، ومنھم من قال، إنھ 
 .مجرور بحرف جر مقدر، وھو الالم أو من أو في

 :عند إضافة اسم إلى آخر یحذف من المضاف ما یلي:  ما یحدث ألجل اإلضافة-2
 ).فصاحُة المرِء ترفُع شأَنھ) (عمُل الخیِر محموٌد(  التنوین من االسم المفرد مثل -1
   النون التي تلي عالمة اإلعراب في كل من المثنى ومن جمع المذكر السالم مثل-2
 ).نو سعیٍدھؤالء ب(و ) حضَر صاحبا عليٍّ  (
، )َربَح طالُب العلِم: ( أداة التعریف أل غالبا، فعند إضافة الطالب أو الرجل مثال یقال-3
أداة تعریف، ) أل(واإلضافة في المضاف ألن ) أل(وال تجتمع ). ھذا رجُل اإلحساِن(و

 .واإلضافة المحضة تفید التعریف كما سیأتي وال یجتمع المعرفان على االسم الواحد
 :د إبقاء الالم في المضاف في الحاالت اآلتیةوقد ور

 إذا كان المضاف وصفا أي مشتقا أي صفة مشبھة أو اسم فاعل أو اسم مفعول وكان -1
) جاء الرجُل الكریُم األصِل(المضاف إلیھ مقترنا بال سواء أكان المضاف مفردا مثل 

تحدثُت مع (، )لِمحضَر الطالُب الع(أو جمع تكسیر مثل ) أعجبُت بالفاھِم الدرِس(و
ومعنى الشافیات ) وھن الشافیاُت الحوائِم(أو جمع مؤنث سالما مثل ) الزواِر الحدیقِة

 .السیوف، ومعنى الحوائم العطاش التي تحوم حول الماء فكأنھا تتشوف للقتل بالسیوف
في المضاف المشتق إذا كان المضاف إلیھ مضافا لما فیھ ) أل(وكذلك یغتفر وجود 

، وكذلك إذا كان المضاف إلیھ مضافا )الجالُد ھو الضارُب رأِس الجاني (، مثل)أل(
) مررُت بالرجِل الضارِب غالِمِھ(مثل ) أل(إلى ضمیر یعود على المضاف الذي فیھ 

ومن النحاة من منع ھذه الصورة واعتبر ما فیھ ) الودُّ أنِت المستحقُة صفِوِه(ومثل 
افا إلیھ ومنھم من اعتبر األفصح النصب الضمیر معموال للمشتق السابق ولیس مض

باسم الفاعل ال اإلضافة في ھذه المسائل الثالث أي اقتران المضاف إلیھ بال أو اقتران 
ما أضیف إلیھ المضاف إلیھ بال أو إضافة المضاف إلیھ إلى ضمیر یعود على 

 .المضاف
 ف إلیھ مثل في المضا) أل( إذا كان المضاف وصفا وكان مثنى دون اشتراط وجود -2
 )والناذَریِن إذا َلَم اْلَقُھما َدِمي  الشاِتَمْي ِعْرضي ولم أْشُتمھما(
 : إذا كان المضاف المشتق جمع مذكر سالما مثل-3
 )والُمْسَتِقلُّو كثیِر ما َوَھُبوا   العارفو الحقِِ للُمِدلِّ بھ (

زیٍد، والضارُب الضارُب (ومن النحاة من أجاز وجود ال في المضاف إلى معرفة مثل 
 .ومنع ذلك في المضاف إلى نكرة مثل الضارُب رجٍل) ھذا

 

اإلضافة المحضة واإلضافة غیر : تنقسم اإلضافة إلى قسمین ھما:  أنواع اإلضافة-3
 :المحضة وھي اللفظیة وتوضیحھما ما یلي

 وتسمى اإلضافة المعنویة واإلضافیة الحقیقیة، وھي التي تفید  اإلضافة المحضة-1
را معنویا وھو تعریف المضاف إن كان المضاف إلیھ معرفة، وتخصیص المضاف أم
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فكتاب في ھذا ) ھذا كتاُب محمٍد(إن كان المضاف إلیھ نكرة، مثال ما یفید التعریف 
 ومثال ما . المثال صار معرفة واستفاد التعریف من المضاف إلیھ المعرفة وھو محمد

 في ھذا المثال استفاد التخصیص من فكتاب) ھذا كتاُب طالٍب(یفید التخصیص 
 فالتخصیص ھو قلة االشتراك فقط ال التعریف ألن قولنا. المضاف النكرة وھو طالب

 كتاب طالب یخصصھ بأنھ لیس كتاب معلم أو كتاب طالبة أو كتاب تاجر، ولكنھ ال 
وھذه اإلضافة . یزال غیر معرف إذ ال تحدد كلمة طالب النكرة من ھو صاحب الكتاب

ست على نیة االنفصال لتالزم المضاف والمضاف إلیھ فیھا على عكس اإلضافة لی
 .اللفظیة كما سیأتي بیانھ فیھا

  :ملحوظات
 إنما تفید اإلضافة المحضة التعریف إذا كان المضاف قابال للتعریف، أما إذا لم :األولى

 مثُلَك، غیُرَك أو(یكن قابال لھ مثل الكلمات غیر ومثل، وحسب، وناھي في قولنا 
 .فال تفید اإلضافة التعریف لھذه الكلمات ألنھا متوغلة في اإلبھام) وحسُبَك، وناھیَك

ُربَّ رجٍل ( ال تفید اإلضافة التعریف لما كان في سیاق ُربَّ أو كم الخبریة، مثل :الثانیة
فكلمة أخ المضافة إلى الھاء لم تستفد التعریف من اإلضافة للضمیر ألنھا في ) وأخیھ
وكذلك ) ُربَّ رجٍل وأٍخ لھ(ال رب وھي معطوفة على مجرور رب فھي على تأویل مج

فكلمة فصیل لم تستفد التعریف من اإلضافة للضمیر ألنھا ) كم ناقٍة وفصیِلھا(كم مثل 
في مجال كم الخبریة، فھي معطوفة على تمییز كم الخبریة وھو ناقة فھي على تأویل 

 . ن رب وكم ال تدخالن إال على نكرةومعلوم أ). كم ناقٍة وفصیٍل لھا(
ألن ) ادُرْس وحَدَك( ال تفید اإلضافة التعریف لما یقع حاال مثل وحدك في قولنا :الثالثة

 .الحال البد أن تكون نكرة وھي تؤول مع المضاف إلیھ بكلمة منفردا
نھا واإلضافة المحضة تكون بمعنى الالم كما ھو متفق علیھ عند النحاة، ومنھم من قال إ

تكون بمعنى من أو في، واألصح أنھا تكون بمعنى من أو في إذا لم یصلح إال تقدیر من 
 :وتوضیح ذلك فیما یلي. أو في، وإال فھي بمعنى الالم

 یتعین تقدیر من إذا كان المضاف إلیھ جنسا للمضاف وكان المضاف جزءا من ذلك -1
 ثوب من خز وخاتم من حدید، أي) ھذا خاَتُم حدیٍد(و ) ھذا ثوُب َخزٍّ(الجنس مثل 

وتكون من المقدرة في ھذه اإلضافة بیانیة أي تبین أن المضاف جزء من المضاف إلیھ 
 .أو من جنسھ وتسمى اإلضافة في ھذه الحالة أیضا بیانیة

أعجبني ( یتعین تقدیر في إذا كان المضاف إلیھ ظرفا واقعا فیھ المضاف مثل -2
للذین ُیْؤلون من نساِئھم َتَربُُّص (ي الیوم، ومثل أي ضرب زید ف) ضرُب الیوِم زیدا

أي مكر في ) بل مكُر اللیِل والنھاِر(أي تربص في أربعة أشھر، ومثل ) أربعِة أشھٍر
اللیل والنھار، وتسمى ھذه اإلضافة أیضا ظرفیة، ومنھم من منع تقدیر في وقدرھا 

 .بمعنى الالم
أي قلم ) ھذا َقَلُم َعِليٍّ(تقدیر من أو في مثل  تكون اإلضافة بمعنى الالم إذا لم یتعین -3

أي ید لخالد، والالم المقدرة في ھذه الحالة تفید الملك، وتسمى ) ھذه یُد خالٍد(لعلي، و
 .اإلضافة أیضا إضافة ملكیة

 وتسمى اإلضافة اللفظیة واإلضافة المجازیة، وھي التي  اإلضافة غیر المحضة-2
 یعمل عمل الفعل المضارع ویكون مضافا لمعمولھ، یكون المضاف فیھا وصفا مشتقا 
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والذي یعمل عمل الفعل المضارع ھو اسم الفاعل واسم المفعول إذا كان كل منھما 
 .بمعنى الحال أو االستقبال، والصفة المشبھة وھي بمعنى الحال

ثال م) ھذا ضارُب زیٍد اآلَن أو غدا، ھذا راِجینا، جلس حامُل األوراِق(مثال اسم الفاعل 
مثال ) ھذا مضروُب األِخ، ھذا ُمَروَُّع القلِب، المصلُح محموُد السیرِة(اسم المفعول 

 ).ھذا حسُن الوجِھ، وقلیُل الحیِل، وعظیُم األمِل(الصفة المشبھة 
وإذا كان اسم الفاعل أو اسم المفعول للماضي فإن إضافتھ لما بعده تكون إضافة محضة 

ھذا ضارُب زیٍد (فة فیھ على تقدیر االنفصال مثل ألنھ ال یعمل فیھ، ولیست اإلضا
 ).ھذا مسروُق المتاِع اللیلَة الماضیَة(و ) أمِس

واإلضافة اللفظیة ال تفید تعریفا وال تخصیصا، ویبقى المضاف فیھا على تنكیره بدلیل 
 وبدلیل دخول رب علیھ مثل ) ھدًیا بالَغ الكعبِة(وصف النكرة بھ مثل 

 )الَقى مباَعَدًة منكم وِحْرمانا   كان یطلُبكمیاُربَّ غابِطنا لو(
ورب ال تدخل إال على النكرة فھو لم یتعرف باإلضافة،  وبدلیل مجىء المضاف حاال 

والحال ال تكون إال نكرة، وال تعتبر ھذه اإلضافة مفیدة للتخصیص ) ثاِني ِعْطِفِھ(مثل 
والمعمول مضافا ألن تخصیص الوصف بمعمولھ حاصل قبل أن یكون الوصف مضافا 

 .إلیھ
والذي تفیده ھذه اإلضافة اللفظیة ھو التخفیف والتحسین أي التخفیف في اللفظ وذلك 

ضارُب (بحذف النون أي التنوین في المفرد والنون في المثنى والجمع، وذلك ألن قولنا 
الذي ھو أصلھ قبل اإلضافة،  ومن أجل ھذا ) ضارٌب زیًدا(أخف من قولنا ) زیٍد

 اللفظي تسمى اإلضافة لفظیة، وأما التحسین الذي تفیده اإلضافة اللفظیة فھو التخفیف
إزالة ما یعتبره النحاة قبحا وھو خلو الصفة من ضمیر یعود على الموصوف، وذلك 

برفع الوجھ فإن ) جاء ھشاٌم الحسُن الوجُھ(ألن الصفة إذا لم تضف وعملت الرفع مثل 
ى الموصوف، وذلك یعتبر قبحا في اللفظ الصفة حینئذ ال تحمل ضمیرا یعود عل

 ).الحسُن الوجِھ(وتحسینھ یكون بإضافة الصفة لمعمولھا فیقال 
ھذا ضارُب زیٍد (واإلضافة اللفظیة على نیة االنفصال أو تقدیر االنفصال، ألنھ إذا قیل 

 .وإنما أضیف طلبا للتخفیف) ھذا ضارٌب زیًدا(فھو على تقدیر ) اآلَن
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 إضافة المصدر إلى معمولھ المرفوع أو المنصوب بھ محال إضافة :األولى: ملحوظات
وقیل إنھا )  مذاكرُة الدروِس ُتَسھُِّل َفْھَمھا) (أعجبني تأدیُب الرجِل ابَنھ(محضة مثل 

لفظیة ألن المصدر الذي یعمل في مجروره رفعا أو نصبا یشبھ الصفة العاملة فإضافتھ 
والصحیح األول وقد أجیب من رأى أنھا . فصاللفظیة مثلھا، وألنھا على تقدیر االن

 :لفظیة من وجھین
 :األول أنھ ورد نعت المضاف للمصدر بالمعرفة مثل

 )عاذرا فیَك من عھدُت عذوال    إن َوْجِدي بَك الشدیَد أراني(
فقد وصف المصدر وھو وجد بكلمة الشدید وھي معرفة وذلك ألن المصدر وجد 

 . المتكلم فوصف بالمعرفةاكتسب التعریف من الضمیر یاء
أن تقدیر االنفصال في الوصف ألن فیھ ضمیرا مستترا یعود على الموصوف، : الثاني

 .والمصدر ال ضمیر فیھ
 إضافة أفعل التفضیل محضة، وذلك ألنھا لیست على نیة االنفصال، ألن أفعل :الثانیة

 محضة والصحیح التفضیل ال ینصب المفعول، وقد خالف بعض النحاة وقالوا إنھا غیر
 األول بدلیل أن أفعل التفضیل الذي یضاف إلى معرفة ینعت بالمعرفة مثل 

فأفضل أفعل التفضیل اكتسبت التعریف ) ُأعجبُت بأفضِل القوِم المدافِع عن مصالِحھم(
 .من المضاف إلیھ القوم وھو معرفة، فجاز وصف التفضیل أفضل بالمعرفة المدافع

في نوعین ھما المحضة وغیر المحضة ھو المعروف  انحصار اإلضافة :الثالثة
والمشھور،  ولكن ھناك من النحاة من زاد نوعا ثالثا سماه اإلضافة المشبھة بالمحضة 

 :وذكر منھا أنواعا منھا
 ).مسجُد الجامِع(إضافة االسم إلى الصفة مثل -1
ُم یو(و) شھُر رمضاَن( إضافة المسمى إلى االسم أو األعم إلى األخص مثل -2

 ).الخمیِس
 ).یوَمِئٍذ، وحیَنِئٍذ، وعاَمِئٍذ(إضافة العام إلى الخاص مثل -3
فقد أضیفت كلمة ) إلى الَحْوِل ثم اسُم السالِم علیكما( إضافة الملغى إلى المعتبر مثل -4

 .اسم وھي ملغاة ال ضرورة لھا إلى كلمة السالم وھي معتبرة
 :إضافة المعتبر إلى الملغى مثل-5
 )ألھِل دمشِق الشاِم شوٌق مبرُح   داِد العراِق وشوُقُھأقام ببغ(

فقد أضیفت كلمة بغداد وھي معتبرة إلى كلمة العراق وھي ملغاة ألنھا ال ضرورة لھا 
 .وكذلك أضیفت كلمة دمشق وھي معتبرة إلى الشام وھي ملغاة ال لزوم لھا

ف إلیھ أمور  یندرج تحت عالقة المضاف بالمضا: عالقة المضاف بالمضاف إلیھ-4
عدم جواز إضافة االسم لما یتحد بھ في المعنى، واكتساب المضاف التذكیر أو : منھا

التأنیث من المضاف إلیھ، وجواز حذف المضاف أو المضاف إلیھ وإبقاء الذي لم 
یحذف على حالھ، وعدم جواز الفصل بین المضاف والمضاف إلیھ وتفصیل ذلك فیما 

 :یأتي
 ال تجوز إضافة االسم لما یتحد بھ :سم لما یتحد بھ في المعنى عدم جواز إضافة اال-1

في المعنى كالمترادفین فال یجوز أن یقال قمُح ُبرٍّ، والموصوف وصفتھ فال یقال رجُل 
قائٍم، وذلك ألن المضاف یتخصص بالمضاف إلیھ أو یتعرف بھ، فالبد من كونھ غیره 

وھما لذلك فإنھ یؤول مثل قولھم إذ ال یتخصص الشيء أو یتعرف بنفسھ، وما ورد م



  2003اْلُلَمُع اْلَبھیَّة  في قواعد اللغة العربیة          محمد محمود عوض اهللا            الطبعة الثانیة 
=============================================================== 

 445

فھذا ظاھره إضافة الشيء إلى نفسھ ألن المراد بسعید وكرز واحد فیؤول ) سعیُد ُكْرٍز(
على أن المراد باألول المسمى والمراد بالثاني االسم وكأنھ قیل جاءني مسمى كرز أي 

حبُة (المسمى بھذا االسم، وما ورد مما ظاھره إضافة الموصوف إلى صفتھ كقولھم 
فھو مؤول على حذف مضاف إلیھ موصوف بتلك الصفة، ) صالُة األوَلى(و ) الحمقاِء

) صالُة الساعِة األوَلى(وأصل صالة األولى ) حبُة البقلِة الحمقاِء(فأصل حبة الحمقاء 
فالحمقاء صفة للبقلة ال للحبة، واألولى صفة للساعة ال للصالة ثم حذف المضاف إلیھ 

 . وأقیمت صفتھ مقامھوھو البقلة والساعة
یكتسب المضاف المؤنث :  اكتساب المضاف التذكیر أو التأنیث من المضاف إلیھ-2

فالرحمة ) إن رحمَة اِهللا قریٌب من المحسنین(التذكیر من المضاف إلیھ المذكر  مثل 
ویكتسب المضاف المذكر . مؤنثة واكتسبت التذكیر من المضاف إلیھ وھو لفظ اهللا

 ضاف إلیھ المؤنث مثل التأنیث من الم
 ) أعالَیھا َمرُّ الریاِح النواسِم   َمَشْیَن كما اْھَتزَّْت ِرماٌح َتَسفََّھْت (

والمعنى مشت النساء مشیا كاھتزاز رماح تسفھت أي أمالت أعالیھا مر الریاح أي 
مرورھا فالمضاف المذكر ھو مر وقد أضیف إلى مؤنث وھو الریاح  فاكتسب منھ 

 .ك أسند إلیھ الفعل تسفھت مع تاء التأنیثالتأنیث ولذل
ویشترط الكتساب المضاف التذكیر أو التأنیث من المضاف إلیھ أن یكون المضاف 
صالحا للحذف وإضافة المضاف إلیھ مقامھ ویفھم منھ المعنى نفسھ وذلك مثل قولنا 

 و یجوز فقد أنثت كلمة بعض إلضافتھا إلى أصابع وھي مؤنثة) ُقِطَعْت بعُض أصاِبِعھ(
) إن رحمَة اِهللا قریٌب من المحسنین (وفي مثال ). ُقِطَعْت أصاِبُعُھ(حذف بعض ویقال 

یمكن أن یقال في غیر القرآن إن اهللا قریب من المحسنین بحذف المضاف وفي مثال 
یمكن حذف المضاف مر واالستغناء عنھ بالریاح فیقال ) تسفھْت أعاَلیھا مرُّ الریاِح(
، فإن لم یصلح المضاف للحذف واالستغناء بالمضاف إلیھ عنھ )ا الریاُحتسفھْت أعالَیھ(

فال یجوز أن یقال فیھ ) خرَج غالُم ھنٍد(لم یجز اكتساب التذكیر أو التأنیث فلو قیل مثال 
خرجت غالم ھند، إذ لو حذف المضاف وھو غالم وقیل خرجت ھند، فال یفھم منھ 

 .تلخروج الغالم ویكون المعنى األصلي قد اخ
 یجوز حذف المضاف أو المضاف إلیھ لقیام : جواز حذف المضاف أو المضاف إلیھ-3

 :قرینة تدل على ذلك بحسب التفصیل اآلتي
وُأْشِربوا في ( یجوز حذف المضاف وإقامة المضاف إلیھ مقامھ فیعرب بإعرابھ مثل -1

مر ربك فحذف أي أ) وجاء ربُّك( أي حب العجل، مثل ) قلوِبِھُم الِعْجَل بكفِرِھم 
المضاف في كل منھما وھو حب، وأمر، وأعرب المضاف إلیھ وھو العجل، وربك 

 .بإعرابھ
 قد یحذف المضاف ویبقى المضاف إلیھ مجرورا كما كان عند ذكر المضاف بشرط -2

 :أن یكون المضاف المحذوف معطوفا على مماثلھ مثل
 ) لیِل نارا؟وناٍر َتَوقَُّد بال   أكلَّ امِرٍئ تحَسبین امَرًأ (

تقدیره وكل نار فحذف المضاف وھو كل وبقى المضاف إلیھ مجرورا كما كان قبل 
حذف المضاف وإنما جاز ذلك ألن المحذوف وھو كل معطوف على مثلھ وھو أكل 

 .امرئ



  2003اْلُلَمُع اْلَبھیَّة  في قواعد اللغة العربیة          محمد محمود عوض اهللا            الطبعة الثانیة 
=============================================================== 

 446

وقد یحذف المضاف ویبقى المضاف إلیھ مجرورا، والمحذوف غیر مماثل لمذكور بل 
على قراءة من جر اآلخرة ) الدنیا واُهللا یریُد اآلخرِةُتریدون َعَرَض (مقابل لھ مثل 

 .والتقدیر واهللا یرید باقي اآلخرة، أو عرض اآلخرة أو ثواب اآلخرة
 قد یحذف المضاف إلیھ ویبقى المضاف كحالھ قبل الحذف فیكون تنوینھ محذوفا -3

َع قط(وأكثر ما یكون ذلك إذا عطف على المضاف اسم مضاف إلى مثل المحذوف مثل 
فحذف ) قطَع اُهللا َیَد َمْن قالھا وِرْجَل من قالھا(إذ التقدیر ) اُهللا َیَد و ِرْجَل َمْن قالھا

 :بعد كلمة ید وذلك لداللة ما أضیف إلیھ رجل علیھ ومثلھ) من قالھا(المضاف إلیھ 
) َفِنیَطْت ُعَرى اآلماِل بالزرِع والضَّْرِع َسَقى األَرِضیَن الغیُث سھَل وحزَنھا (

التقدیر سھلھا حیث حذف المضاف إلیھ في كلمة سھَل لداللة المضاف إلیھ في وحزنھا 
علیھ وقیل إنھ قد یحذف المضاف إلیھ وإن لم یعطف على مضاف إلى مثل المحذوف 

 مثل 
) فما َعَطَفْت موًلى علیھ العواِطُف   وِمْن قبِل نادى كلُّ موًلى قرابًة (

ولیس ھناك مضاف معطوف على ) ومن قبل ذلك(فحذف ما أضیف إلیھ قبل وتقدیره 
 .مثل المحذوف

الفصل بین المضاف والمضاف إلیھ منعھ :  الفصل بین المضاف والمضاف إلیھ-4
وأجازه الكوفیون .  البصریون مطلقا وقالوا إن ما ورد منھ خاص بالضرورة الشعریة

ط أال یكون إذا كان المضاف عامال عمل الفعل وھو المصدر أو اسم الفاعل، وبشر
 .المضاف إلیھ ضمیرا ألنھ ال یفصل من عاملھ

والذي یفصل بھ بین المضاف العامل عمل الفعل والمضاف إلیھ ما ینصبھ المضاف من 
 :مفعول بھ أو ظرف أو شبھھ وأمثلة ذلك ما یلي

فقد فصل بین ) أعجبني تربیُة ابَنھ الرجِل تربیًة سلیمًة(مثال الفصل بالمفعول بھ 
فال (و. بیة وبین المضاف إلیھ الرجل بمفعول بھ للمصدر تربیة وھو ابنھالمضاف تر

على قراءة من قرأ بنصب وعده على أنھ مفعول بھ وقد ) َتْحَسَبنَّ اَهللا ُمْخِلَف وعَده رسِلھ
 .فصل بین المضاف مخلف والمضاف إلیھ وھو رسلھ
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 : ومثال الفصل بالظرف
 ) ھا في َرداھاَسْعٌي ل   ترُك یوًما نفِسك وھواھا(

فقد فصل فیھ بین المضاف وھو ترك والمضاف إلیھ وھو نفسك بالظرف الذي نصبھ 
 .المضاف وھو یوما

ھل : (ومثال الفصل بشبھ الظرف وھو الجار والمجرور قول النبي صلى اهللا علیھ وسلم
فتاركو مضاف بدلیل حذف النون منھ وصاحبي مضاف إلیھ، ) أنتم تاركو لي صاحبي

 . بینھما بالجار والمجرور وھو ليوقد فصل
كما ورد الفصل بین ). ھذا غالُم واِهللا حسیٍن(وقد ورد الفصل في االختیار بالقسم مثل 

 .والمضاف إلیھ في الضرورة بأجنبي من المضاف، وبنعت للمضاف، وبنداء المضاف
 ) زیُلیھودٍي ُیقاِرُب أو ُی  كما َخطَّ الكتاَب ِبَكفِّ یوما(مثال الفصل بأجنبي 

ومعنى البیت یشبھ ما بقى متناثرا من رسوم الدیار ھنا وھناك كتابة الیھودي كتابا 
وقد . وخص الیھودي ألن الیھود كانوا أھل كتابة. یجعل بعضھ متقاربا وبعضھ متفرقا

فصل بین المضاف وھو كف والمضاف إلیھ وھو یھودي بیوما وھو أجنبي من 
 .المضاف ألنھ معمول لخط

 :صل بالنعت قول معاویةومثال الف
 ) من ابِن أبي َشْیِخ األباطِح طالِب  نجوُت وقد َبلَّ الُمراِديُّ سیَفُھ   (

وقد فصل بین المضاف وھو أبي . ویشیر بھ إلى نجاتھ وقتل علي بن أبي طالب
والمضاف إلیھ وھو طالب بنعت للمضاف وھو شیخ األباطح واألصل من ابن أبي 

 .طالب شیخ األباطح
ل الفصل بالنداء قول بجیر بن زھیر بن أبي سلمى یخاطب أخاه كعبا ویحثھ على ومثا

 :اتباع طریقھ وموافقتھ في الدخول في اإلسالم لیسلم من العذاب ومن الخلود في النار
 ) تعجیِل َتْھُلَكٍة والخلِد في َسَقَرا  وفاُق كعُب بجیٍر منقٌذ لك من (

 إلیھ وھو بجیر بالنداء وھو كعب ألنھ فقد فصل بین المضاف وھو وفاق والمضاف
 .منادى بحرف نداء مقدر والتقدیر وفاق بجیر یا كعب منقذ لك

  ھناك أسماء  تجوز إضافتھا، وأسماء تمتنع: ما یضاف وما ال یضاف من األسماء-5
 للمفرد  یضاف ما منھا إضافتھا إضافتھا،  والتي تجب تجب وأسماء إضافتھا

یضاف للجملة االسمیة أو الفعلیة، ویتضح كل ذلك مع أمثلتھ الظاھر أو الضمیر، وما 
 :فیما یلي

 : تجوز اإلضافة وعدمھا في األسماء التالیة: األسماء التي تجوز إضافتھا-1
یقال فیھا دون ) رجل، وكتاب، وفرس، ومال( الغالب من أسماء األجناس مثل -1

رجُل (ویقال فیھا مضافة )  كثیٌررجٌل كریٌم، وكتاٌب مفیٌد، وفرٌس سابٌق، وماٌل(إضافة 
 ).المھماِت الصعبِة، وكتاُب التلمیِذ، وفرُس السباِق، وماُل التاجِر

یقال فیھا دون ) علم، وانتصار، وتقدم، وصالح، وملتقى ( المصادر والمشتقات مثل -2
قال وی) علٌم غزیٌر، وانتصاٌر َبیٌِّن، وتقدمٌ سریٌع، وعمٌل صالٌح، وملتًقى مشھوٌد(إضافة 

علُم العلیِم، وانتصاُر المؤمِن، وتقدُم المجتھِد، وصالُح العمِل، وُملتقى (فیھا مضافة 
 ).األحبِة

یجوز ) أسبوع، وشھر، وحول، وعام، وسنة( ظروف الزمان المحدودة مثل -3
مثال استعمالھا دون إضافة . استعمالھا مفردة دون إضافة ویجوز إضافتھا لمفرد
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مضى حوُل القحِط، أو (مثال استعمالھا مضافة لمفرد) بوٌعمضى علي ذلك حوٌل وأس(
 ).أسبوُع النظافِة(و) عاُم القحِط، أو سنُة القحِط

 ظروف الزمان المبھمة، والمقصود بالمبھمة غیر المحدودة ویشمل ذلك ثالثة أنواع -4
 :منھا
 )حین، ووقت، وزمان(ما لیس لھ اختصاص أصال مثل : األول
ما ( فإنھ ال یختص بالنھار إال بقرینة مثل ) یوم(ص بقرینة مثل ما لھ اختصا: الثاني

 ).رأیُتھ یوًما ولیلًة
غداة وعشیة، ولیلة (ما لھ اختصاص من بعض الوجوه أي بوجھ دون وجھ مثل : الثالث

 ).ونھار، وصباح، ومساء
وكل ھذه األنواع الثالثة إذا كانت دالة على الماضي فإنھ یجوز فیھا عدم اإلضافة، 

تجوز إضافتھا للمفرد أي غیر الجملة، وتجوز إضافتھا للجملة اسمیة أو فعلیة، مثال و
)  ھل أتى على اإلنساِن حیٌن من الدھِر لم یكْن شیئا مذكورا(عدم اإلضافة فیھا 

 ).استجیبوا لربِّكم من قبِل أن یأتَي یوٌم ال َمَردَّ لھ مَن اِهللا(
 حضر أحَدُكُم الموُت حیَن الوصیِة اثنان ذوا عدٍل شھادُة بیِنكم إذا(لمفرد : مثال اإلضافة

 )لھم عذاٌب شدیٌد بما نسوا یوَم الحساِب(و ) منكم 
 )یوَم ھم بارزون ال یخفى على اِهللا منھم شيٌء(مثال إضافتھا للجملة االسمیة 
 ).ویوَم تقوُم الساعُة ُیْبِلُس المجرمون(مثال إضافتھا للجملة الفعلیة 

لمبھمة التي تجوز إضافتھا إلى الجملة تأتي معربة أو مبنیة على  الظروف ا:ملحوظة
 :الفتح بحسب الجملة التي بعدھا وذلك على وجھین

 إذا كان المضاف إلیھ جملة فعلیة فعلھا ماض فإنھ یجوز في الظرف المضاف: األول
 : اإلعراب والبناء، والبناء ھو األرجح والمختار وذلك مثل

 )فقلُت أَلّما اصُح والشَّْیُب واِزُع؟  یَب على الصِّباعلى حینَِ عاتبُت المش(
روى بفتح نون حین على البناء، وبكسرھا على اإلعراب وسبب البناء ھو مشاكلة 

 .الفعل المبني ومناسبتھ، واختص البناء بالفتح تخفیفا لثقل اإلضافة للجملة
اسمیة فإن الظرف إذا كان المضاف إلیھ جملة فعلیة فعلھا مضارع أو جملة : الثاني

المضاف یكون معربا وال یجوز بناؤه على مذھب البصریین، وأجاز فیھ الكوفیون 
ھذا یوُم ینفُع (اإلعراب والبناء وقالوا إن اإلعراب ھو األرجح واحتجوا لذلك بآیة 

 ).یوَم(وبالبناء ) یوُم(فقد قرىء یوم باإلعراب ) الصادقین صدُقھم
 ھناك أنواع من األسماء تمتنع إضافتھا وھي الضمائر :ا األسماء التي تمتنع إضافتھ-2

وأسماء اإلشارة واألسماء الموصولة وأسماء الشرط وأسماء االستفھام، ویستثنى من 
األسماء الموصولة أي فإنھا تالزم اإلضافة لفظا أو تقدیرا، وذلك ألنھا متوغلة في 

 .اإلبھام فھي مفتقرة إلى ما تضاف إلیھ
 ھناك أسماء تالزم اإلضافة وال تستعمل مفردة، ومنھا :تجب إضافتھا األسماء التي -3

ما یضاف إلى مفرد اسم ظاھر أو ضمیر، ومنھا ما یضاف إلى جملة اسمیة أو فعلیة 
 :ویتضح ذلك مما یأتي

ھناك أسماء تجب إضافتھا لالسم المفرد :  أسماء تجب إضافتھا لالسم الظاھر فقط-1
، وذو، وذات، وذوا، وذواتا، وذوو، وذوات، وكل إذا لم ُأوُلو، وأوالت(الظاھر وھي 

ُأوُلو األلباِب، ُأوالُت األحماِل، ذو العلِم، ذا (وأمثلة ذلك ) تكن توكیدا وكانت نعتا 
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النوِن، ذاُت علٍم، ذوا فضٍل، َذَوْي عدٍل، ذواتا أفناٍن، ذواَتْي ُأُكٍل َخْمٍط، ذواُت ُخُلٍق، 
 )محمٌد الرجُل كُل الرجِل

) َوْحَد، وَلبَّْي، وَسْعَدْي وَحَناَنْي وَدواَلْي(ھي :  أسماء تجب إضافتھا للضمیر فقط-2
وھو نوعان، نوع یضاف ) وحَدَك ووحَدُه، وَلبَّْیَك وَسْعَدْیَك، وَحناَنیَك، وَدواَلیَك(وأمثلتھا 

) وحِدي ووحَدَك، ووحَدُه(یقال ) وحد(ألي ضمیر متكلم أو مخاطب أو غائب وھو 
كما سبق ) َلبَّْي وَسْعَدْي وَحناَنْي وَدواَلْي(یضاف إلى ضمیر المخاطب فقط وھو ونوع 

 .في مثالھا
وتعرب كلمة وحدك منصوبة مصدرا لفعل محذوف أو مقدر، أو على الحال بتأویل 
منفردا، وتعرب كلمة لبیك وأخواتھا مفعوال مطلقا لفعل محذوف وجوبا، والتقدیر فیھا 

ة، وأسعدك إسعادا بعد إسعاد،  وتحنن على تحننا بعد تحنن أو حنانا ألبیك تلبیة بعد تلبی
بعد حنان، وتداول في األمر تداوال بعد تداول أو مداولة بعد مداولة وكلھا منصوبة 
بالیاء ألنھا بلفظ المثنى فھي ملحقة بالمثنى والضمیر بعدھا في محل جر مضاف إلیھ 

ب، وإلى االسم الظاھر فمن إضافتھا إلى وقد وردت إضافة لبي شذوذا إلى ضمیر الغائ
 :ضمیر الغائب قول الشاعر

 )   لُقْلُت َلبَّْیِھ ِلَمْن َیدعوِني َزْوَراُء ذاُت ُمْتَرٍع َبُیوِني  إنََّك لو َدَعْوَتني وُدوني (
ومعنى البیت إنك لو دعوتني وبیني . فأضاف لبي إلى ضمیر الغائب وھو الیاء في لبیھ

األرض الواسعة التي فیھا مترع بیون وھو البحر الواسع ألجبتك وبینك زوراء وھي 
 .وقلت لبیھ لمن یدعوني

 :ومن إضافتھا إلى االسم الظاھر قول الشاعر
 ) فَلبَّى فَلبَّْي َیَدْي ِمْسَوِر   دعوُت ِلما نابني ِمْسَورا (

. صومعنى البیت أن الشاعر دعا مسورا لما نزل بھ من ملمات الدھر ومسور اسم شخ
َلبَّى األول فعل ماض ، وقد لزمت الشاعر دیة فحملھا عنھ مسور وأجاب دعاءه 

معطوف بالفاء على دعوت وفاعلھ ضمیر مستتر یعود على مسور، وَلبَّْي الثانیة الفاء 
فیھا للسببیة أو التعلیل وَلبَّْى مفعول مطلق لفعل محذوف تقدیره أجیب إجابة بعد إجابة، 

وقد جاءت .  مضاف إلیھ، وَیَدْي مضاف ومسور مضاف إلیھوَلبَّْى مضاف وَیَدْي
 .إضافة َلبَّْى لالسم الظاھر شذوذا

 . ال ترد سعدیك منفصلة بل ال تستعمل إال بعد لبیك وتكون تأكیدا لھا:ملحوظة
من األسماء ما تجب إضافتھا :  أسماء تجب إضافتھا للمفرد ظاھرا أو ضمیرا-3

قبَلُھ، (و ) عندي وعنَدُه وعنَد الرجِل(یقال ) عند، وقبل(للمفرد الظاھر أو الضمیر مثل 
 :وھذه األسماء قسمان) وقبَلَك، وقبَل الدرِس

ما یلزم اإلضافة لفظا ومعنى أي ال یستعمل مفردا بال إضافة وال ینقطع : القسم األول
كال وكلتا، وعند، ولدى وسوى، (عن اإلضافة، ویجب معھ ذكر المضاف إلیھ وھو 

وكل من ھذه األسماء ) بمعنى غایة الشيء، وِحمادى أیضا بمعنى غایةوُقصارى 
) رأیت كلیھما(و) كال الرجلین سافرا(یضاف إلى االسم الظاھر أو إلى الضمیر مثل 

َلَدى المعلِم، وَلَدْینا كتاٌب ینطُق (و) عنَدُه(و) عنَد المعلِم(و ) كلتاھما(و) كلتا الجنتین(و
و ) ِحمادى الشيِء(و ) ُقصاراُه(و ) ُقصارى األمِر(و) ِسواُه(و) ِسَوى الِجدِّ(و ) بالحِق

 ).ِحماَداه(



  2003اْلُلَمُع اْلَبھیَّة  في قواعد اللغة العربیة          محمد محمود عوض اهللا            الطبعة الثانیة 
=============================================================== 

 450

ما یلزم اإلضافة معنى دون لفظ حیث یضاف لفظا ومعنى ویجوز أن : القسم الثاني
غیر، ومع، ولدن، وقبل، وبعد، وأسماء (یستعمل مفردا بال إضافة في اللفظ وھو 

 وفوق، وتحت، وحسب، وأول، ودون، الجھات، أمام، وخلف، ووراء، ویمین، وشمال،
في یوٍم (ویقال ) غیُر المسئوِل، وغیُرُه، وال غیُر(وكل إذا لم تكن توكیدا وال نعتا یقال 

، ) إن َمَع العسِر ُیسرا). (كلٌّ یعمُل على شاكلِتِھ(، و )كلُّ الُمِجدین فازوا(، و )كلُُّھ صفاٌء
َك مع الذین یدعون ربَّھم بالغداِة واصبر نفَس(و ) نجني ومن َمِعَي من المؤمنین(و 

علَّمناُه من َلُدنَّا (، و)من َلُدْن حكیٍم علیٍم(و ) فأرِسْلُھ َمِعَي ِردًءا ُیَصدُِّقني(، )والَعِشيِّ
ِهللا األمُر من (، )وِمْن قبِلِھ كتاُب موسى(، و )قبَل طلوِع الشمِس وقبَل الغروِب(و ) علما

حسُبَك من شٍر (، ) من الشرِّ أن یحِقَر أخاُه المسلَمِبَحْسِب امِرىٍء) (قبُل ومن بعُد
جاء (أي ودونھم ) سرُت مَع القوِم ودوُن(أي فحسبي ) قبضُت َعَشَرًة فحسُب(، )سماُعھ

 .أي خلفھم أو أمامھم) القوُم وزیٌد خلُف أو أماُم
أيُّ ( من األسماء المالزمة لإلضافة أي، وھي قد تضاف إلى اسم ظاھر مثل :ملحوظة
وقد تضاف إلى نكرة فقط، أو إلى ) أیُّنا، وأیُّھم(أو ضمیر مثل ) وأيُّ العلوِم) (الرجاِل

معرفة فقط أو إلى نكرة أو معرفة، وقد تلزم اإلضافة لفظا ومعنى، وقد ترد مضافة 
 :معنى فقط ویحذف منھا المضاف إلیھ وذلك بحسب نوعھا وتوضیح ذلك فیما یلي

 صفة أو موصولة أو شرطیة أو استفھامیة أي تأتي على أربعة أنواع -1
 ).أعجبني ھشاٌم أيُّ فًتى(، )زارني رجٌل أيُّ رجٍل(مثال الصفة 

 ) ساِعْد أیُّھُم احتاَج إلیك) (ولتعلُمنَّ أیُّنا أشدُّ عذابا وأبَقى( مثال الموصولة 
 )أيَّ رجٍل تكرْم ُأكرْم) (أيَّ صالٍح تصحْب تستفْد منھ(مثال الشرطیة

 ):أيُّ مودٍة ھذه التي َتدَِّعیھا؟) (أيُّ طالٍب غاب عن الدرِس؟(ستفھامیة مثال اال
 : إذا كانت أي صفة فإنھ یلزم فیھا أمران-2

 .ال تضاف إال إلى نكرة: األول
الثاني تلزم اإلضافة لفظا ومعنى فال یحذف منھا المضاف إلیھ وھي إذا جاءت بعد نكرة 

جاء رجٌل أيُّ (ا رفعا أو نصبا أو جرا مثل فإنھا تعرب صفة وتكون تابعة لما قبلھ
وھي ھنا تدل على الكمال أي ) رجٍل، رأیُت رجال أيَّ رجٍل، مررُت برجٍل أيِّ رجٍل

مررت (وإذا جاءت بعد معرفة فإنھا تعرب حاال وتكون منصوبة مثل ) رجل كامل(
 ).بعليٍّ أيَّ فًتى

 :ومنھ قول الشاعر
 )فللِھ عینا َحْبَتٍر أیَّما فتى  ٍر فأومأُت إیماًء َخِفیا ِلَحْبَت(

حبتر اسم رجل، وأي في أیما حال منصوبة بالفتحة، وما زائدة ال محل لھا من 
 .اإلعراب وفتى مضاف إلیھ مجرور بكسرة مقدرة على األلف المقصورة للتعذر

ل وقا) ُیعجبني أیُّھم قائٌم( إذا كانت أي موصولة فإنھا التضاف  إال إلى معرفة مثل -3
 ).ُیعجبني أيُّ رجلین قاما(بعض النحاة إنھا قد تضاف إلى نكرة مثل 

ویجوز في أي الموصولة أن تكون مضافة لفظا ومعنى،  ویجوز أن تكون مضافة 
 ).ُیعجبني أيٌّ قام، وأيٌّ عندك(معنى فقط مثل 

 إذا كانت أي شرطیة أو استفھامیة فإنھا یجوز أن تضاف إلى المعرفة وإلى النكرة -4
أيُّ ( و )أيُّ رجٍل عنَدك؟(و) أيَّ الرجاِل تكرْم أكرْم(و) أيَّ رجٍل تكرْم أكرْم(مثل 
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وتعرب أي في المثالین الشرطیین مفعوال مقدما، وفي المثالین ) الرجاِل عنَدك؟
 .االستفھامیین مبتدأ

ویجوز في أي الشرطیة أو االستفھامیة أن تكون مضافة لفظا ومعنى كاألمثلة السابقة، 
 ).أیا ُتكرْم ُأكرْم، وأيٌّ عنَدك؟(یجوز أن تكون مضافة معنى فقط مثل و
  أي الشرطیة واالستفھامیة والموصولة تضاف إلى المفرد المعرفة إذا تكررت أو -4

 : قصد بھا األجزاء مثال التكرار
 )َغداَة اْلَتَقْیَنا كان خیرا وأكرما أال تسألون الناَس أیِّي وأیُّكم  (

أيُّ الدینارین ) (أيُّ الكسِب أفضُل؟(أِي أجزائھ؟ ) أيُّ زیٍد أحسُن؟( األجزاء أمثلة قصد
 ).أيُّ زیٍد وعمٍرو أفضُل؟) (دیناُرك؟

 قسم یضاف إلى الجملة اسمیة كانت أو : أسماء تجب إضافتھا للجملة وھي قسمان-4
ُث صاِحِب األخیاَر حی(، )وأخرجوھم من حیُث أخرجوكم(فعلیة وھو حیث وإذ مثل 

من حیث أخرجوكم حیث مبنیة على الضم في محل جر بمن وھي ) القدوُة ُمَؤثَِّرٌة
مضاف وجملة أخرجوكم في محل جر مضاف إلیھ، وحیث القدوة مؤثرة، حیث ظرف 
مكان مبنى على الضم في محل نصب وھو مضاف والجملة االسمیة من المبتدأ والخبر 

 .القدوة مؤثرة في محل جر مضاف إلیھ
یستمتُع الناُس (ون الجملة االسمیة المضاف إلیھا بعد حیث محذوفة الخبر مثل وقد تك

حیث ظرف مكان مبني على الضم ) في الحدائِق حیُث خضرُة النباِت ونضارُة األزھاِر
في محل نصب وھو مضاف وجملة خضرة النبات خضرة مبتدأ والنبات مضاف إلیھ 

 .ل جر مضاف إلیھوالخبر محذوف تقدیره موجودة، والجملة في مح
إذ ظرف ) ولو ترى إِذ الظالمون موقوفون عنَد ربِِّھْم(و مثال إذ مضافة للجملة االسمیة 

زمان مبني على السكون في محل نصب وھو مضاف وجملة الظالمون موقوفون في 
إذ یوِحي ربَُّك إلى المالئكِة (ومثال إضافتھا إلى الجملة الفعلیة . محل جر مضاف إلیھ

إذ ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب، وھي ) ُكم َفَثبُِّتوا الذین آمنواأني َمَع
 .مضاف وجملة یوحي ربك في محل جر مضاف إلیھ

ومع أن حیث وإذ تتفقان في وجوب إضافتھما إلى الجملة اسمیة أو فعلیة إال أنھما 
ومعنى، أما تفترقان في أن حیث ال تنقطع عن اإلضافة فھي ال تستعمل إال مضافة لفظا 

إذ فإنھا قد تنقطع عن اإلضافة لفظا وتظل مضافة في المعنى بأن یكون ھناك مضاف 
عنَدِئٍذ، (إلیھ منوي في المعنى ومالحظ في الذھن ویتفق مع السیاق الذي ترد فیھ إذ مثل 

وكلھا یقدر فیھا المضاف إلیھ في المعنى، وتنون إذ عند حذف ) یوَمئٍذ، حیَنئٍذ، ساعَتئٍذ
) وأنتم حیَنِئٍذ تنظرون(اف إلیھ ویكون التنوین عوضا عن الجملة المحذوفة مثل المض

 .أي حین إذ بلغت الروح الحلقوم
 ).إذ ذاك كذاك(والتقدیر ) إذ ذاك(وقد یحذف جزء من الجملة، بعد إذ مثل 

 القسم الثاني من األسماء التي تضاف إلى الجملة إذا وھي ال تضاف إال إلى الجملة -2
وإذا في ھذه ) أجیئك إذا انتصَف النھاُر(یة وال تضاف إلى الجملة االسمیة مثل الفعل

الحالة ظرف زمان للشرط مبنى على السكون في محل نصب، وناصبھ جواب الشرط 
 .المقدم علیھ، وجملة الشرط المبدوءة بالفعل بعده في محل جر مضاف إلیھ

إذا السماُء (الفعل المذكور مثل وإذا ورد بعد إذا اسم فھو فاعل لفعل محذوف یفسره 
أي إذا انفطرت السماء انفطرت، وھذا مذھب سیبویھ والبصریین وخالف ) انفطرْت
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إنھ إذا ورد بعد إذا اسم فھو مبتدأ، وبذلك ال یتعین على : األخفش والكوفیون فقالوا
 .رأیھم كون إذا مضافة لجملة فعلیة

: ذي یضاف إلى یاء المتكلم عدة أمور منھایتعلق باالسم ال:  المضاف إلى یاء المتكلم-6
نوع االسم الذي یضاف إلى یاء المتكلم، وحركة آخره، وحركة الیاء معھ وتفصیل ذلك 

 :فیما یأتي
 االسم الذي یضاف إلى یاء المتكلم إن كان مفردا غیر مقصور وال منقوص أو كان -1

لى یاء المتكلم وال جمع تكسیر أو جمع مؤنث سالما فإنھ یكسر آخره عند إضافتھ إ
یحذف منھ شيء وتكون كسرة آخره لمناسبة الیاء وتقدر علیھ جمیع حركات اإلعراب 

حضَر صاِحِبي، وَكلَّْمُت صاِحِبي، (الضمة والفتحة والكسرة للمناسبة، وذلك مثل 
وجمع المؤنث السالم ) ِغلماِني(و) ُكُتِبي(ومثلھ جمع التكسیر ) ونظرُت إلى صاِحِبي

وتكون الیاء ساكنة وھي مبنیة في محل جر مضاف إلیھ، ویجوز تحریكھا ) يمذكِّراِت(
) ربِّ إن ابِني من أھِلي وإن وعَدَك الحقُّ(بالفتح، وقد وردت اللغتان في القرآن الكریم 

ومثل ھذه األسماء في كسر ما قبل الیاء، وعدم حذف ) إْن أجرَي إال على ربِّ العالمین(
فإنھا ) ظْبِي(وكلمة ) دْلِو(اري مجرى الصحیح مثل كلمة شيء من حروفھ المعتل الج

 ).دلوي وظبیي(یقال في إضافتھا للیاء 
 االسم المقصور الذي یضاف إلى یاء المتكلم تظل ألفھ كما ھي وتقدر علیھا -2

ُھَداَي، فتاَي، (الحركات للتعذر، وتفتح معھا یاء المتكلم وتكون مبنیة في محل جر مثل 
 المشھور في لغة العرب، وھذیل تقلب األلف یاء وتدغمھا في الیاء وھذا ھو) عصاَي

 ومنھ ) َعَصَیيَّ(مثل 
 ) سبقوا َھَويَّ و َأْعَنُقوا ِلھواُھُم          َفُتُخرِّموا ولكلِّ جنٍب َمْصَرُع(

ومعنى البیت أن الشاعر یذكر أن أبناءه ھلكوا قبلھ، حیث أصاب الطاعون أبناءه 
 .موتالخمسة وسبقوه بال

، )داِعيَّ( االسم المنقوص الذي یضاف إلى یاء المتكلم تدغم یاؤه في یاء المتكلم مثل -3
وتقدر الحركة في حاالت الرفع والنصب والجر على الیاء المدغمة في یاء المتكلم 
للتعذر، بعد أن كانت تقدر في المنقوص للثقل، وذلك لتعذر النطق بالحركة علیھا 

 .ع الیاء، وتفتح الیاء وتكون مبنیة في محل جر ألنھا مضاف إلیھلسكونھا في إدغامھا م
 المثنى عندما یضاف إلى یاء المتكلم تحذف نونھ لإلضافة ثم في حال رفعھ تبقى -4

وتفتح یاء المتكلم وفي حالتي النصب والجر ) حضر غالماَي، وسافر أخواَي(ألفھ مثل 
) رأیُت غالَميَّ ومررُت بغالَميَّ(ل تدغم یاء نصب المثنى أو جره في یاء المتكلم مث

ویقال في إعرابھ نصبا أو جرا عالمة نصبھ أو جره الیاء المدغمة في یاء المتكلم  
 .وتظل یاء المتكلم مفتوحة

 جمع المذكر السالم عندما یضاف إلى یاء المتكلم تحذف نونھ لإلضافة وتدغم  یاء -5
ویقال في إعرابھ ) ِعيَّ، واھتممُت بتاِبِعيَّأكرمُت تاِب(نصبھ أو جره في یاء المتكلم مثل 

إنھ منصوب أو مجرور  بالیاء المدغمة في یاء المتكلم، ویاء المتكلم في محل جر، وفي 
حالة رفعھ تقلب الواو فیھ یاء، وتدغم في الیاء، ویكسر ما قبل الیاء لمناسبة الیاء وذلك 

 لإلضافة، ثم یقال اجتمعت الواو النون حذفت) تاِبُعوَى(وأصلھ ) حضر تاِبِعيَّ(مثل 
والیاء وسبقت إحداھما بالسكون فقلبت الواو یاء وأدغمت الیاء في الیاء ثم كسر ما قبل 

ویقال في إعرابھ مرفوع بالواو المنقلبة یاء والمدغمة في ) تاِبِعيَّ(الیاء لمناسبتھا فصار 
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ھ قول النبي صلى اهللا ومن.  یاء المتكلم،  ویاء المتكلم مضاف إلیھ مبني في محل جر
 ).أو مخرِجيَّ ھم؟(علیھ وسلم 
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 تطبیـــق
)1( 

 :استخرج المضاف والمضاف إلیھ فیما یأتي وبین إعراب كل منھما
 ).إن في ذلك لذكرى ألولي األلباب (-1
 ).إن المبذرین كانوا إخوان الشیاطین (-2
 ).تبارك الذي نزل الفرقان على عبده لیكون للعالمین نذیرا (-3
 ).والذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة ھم فیھا خالدون (-4
 ).قل من كان عدوا لجبریل فإنھ نزلھ على قلبك بإذن اهللا مصدقا لما بین یدیھ (-5
 . خیر الناس أنفعھم للناس-6
 . إخالص اإلنسان في عملھ دلیل على تقواه ویقظة ضمیره-7
 . التوابون كل بني آدم خطاء وخیر الخطائین-8
 .ولم یكشف لمخلوق قناعھ   عزیز النفس من لزم القناعة-9

 ).إن عبادي لیس لك علیھم سلطان إال من اتبعك من الغاوین (-10
)2( 

 :فیما یأتي إضافات بعضھا معنویة وبعضھا لفظیة بین كال منھا واذكر السبب
 ).تنزیل الكتاب من اهللا العزیز الحكیم (-1
 .علیك بالجد وسھر اللیالي یا طالب المعالي -2
 ).ولتجدنھم أحرص الناس على حیاة ومن الذین أشركوا (-3
 . یا جامع المال حصنھ بحسن األخالق وزكھ باإلنفاق-4
 ).ذلك جزاء أعداء اهللا النار لھم فیھا دار الخلد جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون (-5
 ).فل سافلینلقد خلقنا اإلنسان في أحسن تقویم ثم رددناه أس (-6
 ).وما كنا مھلكي القرى إال وأھلھا ظالمون (-7
 . من كان حسن السیرة صافي السریرة كان محبوب العشیرة-8
 ).وما یذكرون إال أن یشاء اهللا ھو أھل التقوى وأھل المغفرة (-9

 . یا باني القصور ومتبع الغرور تذكر أنك سوف تبیت یوما في القبور-10
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)3( 
 :ضاف إلیھ وحرف الجر المقدر في اإلضافات التالیةبین المضاف والم

 . كالم اللیل یمحوه النھار-1
 . زكاة الفطر صاع بر أو صاع تمر-2
 . خزانة التاجر ملیئة بالنقود وخزانة العالم مملوءة بالكتب-3
 ).وهللا على الناس حج البیت من استطاع إلیھ سبیال (-4
 . درء المفاسد مقدم على جلب المصالح-5
 .لبس المحارب خوذة حدید فوق رأسھ-6

 
)4( 

 :بین إعراب كل من المضاف والمضاف إلیھ فیما یأتي
 ).یا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خیر أم اهللا الواحد القھار؟ (-1
 ).فأرسلنا علیھم سیل العرم وبدلناھم بجنتیھم جنتین ذواتي أكل خمط (-2
 ).قنطوا من رحمة اهللایا عبادي الذین أسرفوا على أنفسھم ال ت (-3
 . التاجر األمین مع النبیین والصدیقین والشھداء والصالحین-4
 ).إن اهللا مع الذین اتقوا والذین ھم محسنون (-5
 ).یا بني إن اهللا اصطفى لكم الدین فال تموتن إال وأنتم مسلمون (-6
 ).بكیا بني أقم الصالة وأمر بالمعروف وانھ عن المنكر واصبر على ما أصا (-7
 ).یا بني آدم خذوا زینتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وال تسرفوا (-8
واتل علیھم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدھما ولم یتقبل من  (-9

 ).اآلخر
 ).فأي آیات اهللا تنكرون؟ (-10
 . حفظ المصحف الذي جمع في عھد أبي بكر عند حفصة بنت عمر بن الخطاب-11
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)5( 
فیما یأتي جمل حذف منھا المضاف أو المضاف إلیھ بین كال منھا واذكر تقدیر 

 :المحذوف
 ).واسأل القریة التي كنا فیھا والعیر التي أقبلنا فیھا (-1
 ).قال یا قوم ألم یعدكم ربكم وعدا حسنا (-2
 كجلمود صخر حطھ السیل من عل   مكر مفر مقبل مدبر معا -3
 والمسك من أردانھا نافحة    مرت بنا في نسوة خولة-4
 ).إنا كنا قبل في أھلنا مشفقین(-5
  تفرقوا أیادي سبأ-6
غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم : قال أبو برزة األسلمي رضي اهللا عنھ-7

 .سبع غزوات وثماني
 .رأیت رجال وحسب-8
 ).و تلك القرى أھلكناھم لما ظلموا وجعلنا لمھلكھم موعدا (-9

 بردى یصفق بالرحیق السلسل  ون من ورد البریص علیھم  یسق-10
 

)6( 
اجعل الكلمات التي تصلح . فیما یأتي كلمات تصلح ألن تكون مضافة وكلمات ال تصلح

 :مضافة في جمل من عندك
 - أنتم - ھؤالء - ھواء - ھذا - ما - ماء - میزان - مھما - كتاب - الذي - كفة -كیف 

 . الالئي- غزیر -مستقبل 
 

)7( 
اجعل كل كلمة مما یأتي مضافة في جمل من عندك إلى كل ما یصح أن تضاف إلیھ من 

 :اسم ظاھر أو ضمیر أو جملة فعلیة أو اسمیة
  أي - كال - لدى - مع - إذا - حیث - ذواتا - أولو - وقت -إخالص 
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)8( 
 :ھات أمثلة من عندك لما یأتي

 . مضاف وھو ظرف مكان مبھم-1
 .نى مضاف إلیھ مث-2
 .ظرف زمان تجوز إضافتھ للجملة االسمیة أو الفعلیة-4
 . جمع مذكر سالم مضاف إلى یاء المتكلم-5
 . مضاف مبني على الضم-6
 . مضاف مبنى على السكون-7
 . مضاف إلیھ مبني في محل جر-8
 . ضمیر غائب للمفرد المذكر مضاف إلیھ-9

 . ضمیر متكلمین مضاف إلیھ-10
)9( 

 :أعرب ما یأتي
ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسھم عند ربھم، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا  (-1

 ).نعمل صالحا إنا موقنون
سبحان الذي أسرى بعبده لیال من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى الذي باركنا  (-2

 ).حولھ
 صلحت دنیاه وآخرتھ   من حاز العلم وذاكره-3
 لعلم مذاكرتھفحیاة ا     فأدم للعلم مذاكرة-4
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 الجر حروف -5
) البیِت في محمٌد (مثل باألسماء األسماء بربط تقوم حروف ھي :لجرا حروف: أوال
 )الجامعِة إلى عليٌّ ذھَب (مثل باألسماء األفعال ربط أو

 غیره، في معنى على دل ما ھو الجر حرف إن الجر حروف تعریف في النحاة ویقول
 منھ، تستفاد معاني أو معنى الجر حروف من حرف لكل إن ذلك بعد یقولون كانوا وإن
 األحداث، من حدث مع ارتباطھ من بد ال صحیحا تصورا الحرف معنى یتصور ولكي
 حرف وقع إذا النحاة بھ قال الذي التعلیق عن عبارة ھو االرتباط وھذا

 فقد) البیِت في محمٌد (األولى الجملة مثل فعل فیھا لیس جملة في مجروره مع الجر 
 یشبھ ما أو بفعل وقدروه والمجرور للجار امتعلق ھناك أن الجملة ھذه في النحاة قرر
 التي الجملة وفي). البیِت في استقَر محمٌد (أو) البیِت في مستقٌر محمٌد (فتقدیره الفعل
 في یشبھھ ما أو بالفعل متعلقا والمجرور الجار یكون عملھ یعمل ما أو فعل فیھا یكون

 بذھب، والمجرور الجار تعلقی) الجامعِة إلى عليٌّ ذھَب (الثاني المثال ففي الجملة،
 .المقصود االرتباط یوضح المثالین في التعلق وھذا
 وبعضھم النحاة، معظم عند حرفا عشرون الجر حروف عدد :الجر حروف عدد: ثانیا
 ال الذي أو منھا علیھ والمتفق. حرفا وعشرین واحدا عندھم فتكون حرفا علیھا زاد

  حرف یكون تارة فبعضھا األخرى السبعة وأما حرفا، عشر أربعة فیھ شذوذ
 ال وبعضھا معینة، قبائل عند إال جر حرف یستعمل ال وبعضھا فعال یكون وتارة جر
 :ذلك تفصیل یلي وفیما معینة، أوضاع في إال جر حرف یرد
 :ھي باتفاق أو دائما جر حروف تستعمل ال التي السبعة الحروف -1

 ولوال ومتى، ولعل، وكي، وحاشا، وعدا، خال،
 مثل منصوبا بعدھا ما فیكون أفعاال تعتبر وقد االستثناء، تفید وحاشا وعدا خال -1
 ما فیكون جر حروف تعتبر وقد) خالدا وحاشا َعِلیا، وعدا ھشاما، خال القوُم حضر(

 ذكر سبق وقد).خالٍد وحاشا عليٍّ، وعدا ھشاٍم، خال القوُم حضر (مثل مجرورا بعدھا
 .االستثناء في ذلك

 :مواضع ثالثة في جر حرف وتكون التعلیل، تفید كي -2
 لھ محل ال جر حرف فكي لمھ أي) َكْیَمَھ؟ (مثل االستفھامیة ما على دخلت إذا :أحدھا
 وحذفت جر، محل في السكون على مبني بكي مجرور استفھام اسم وما اإلعراب، من

 .للسكت بالھاء وجيء علیھا الجر حرف لدخول األلف
 :الشاعر قول مثل المصدریة ما على دخلت إذا :ثانیھا

 )وَینفُع َیُضرُّ َكْیَما الَفَتى ُیراُد   فإنما َفُضرَّ َتْنَفْع لم أنَت إذا(
 كي أي بكي، مجرور بمصدر مقدران والفعل وما جر، حرف فكي والنفع، للضر أي

 .والنفع الضر
 أن كي جئُت (مثل المصدریة أن الفعل وقبل بعدھا وكان الفعل على دخلت إذا :ثالثھا

 . إلكرامي أي إكرامي كي تقدیره بكي مجرور بمصدر مقدران والفعل فأن) ُتكِرَمِني
وھي حینئذ تحتمل ) جئُت كي أتعلَم(وقد یؤتى بكي وبعدھا الفعل دون أن یسبق بأن مثل 

 المصدریة بتقدیر الالم قبلھا أي جئت للتعلم، وتحتمل أن تكون حرف جر دال 
 .درة بعدھا واالحتمال األول أكثر في االستعمالعلى التعلیل وأن مق
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فھي حینئذ مصدریة ولیست حرف جر ) جئُت لكي أتعلَم(فإذا سبقت كي بالم الجر مثل 
 .والمصدر منھا ومن الفعل مجرور بالالم والتقدیر جئت للتعلم

 لعل حرف یفید الترجي، وتجر بھذا الحرف قبیلة عقیل ومما ورد في ذلك من -3
 )    لعلَّ أبي الِمغواِر منَك قریُب َفُقْلُت ادُع ُأخَرى وارَفِع الصوَت َجْھَرًة: (كالمھم

ویعرب النحاة  لعل في ھذا البیت حرف جر شبیھا بالزائد، وأبي مبتدأ مرفوع بضمة 
مقدرة الشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبیھ بالزائد، وھو مجرور لفظا بالیاء ألنھ 

 :ب خبر المبتدأ، وقول من قالمن األسماء الستة، وقری
 )بشيٍء أنَّ ُأمَُّكُم َشِریُم    لعل اِهللا َفضََّلُكم علینا(

لعل حرف ترج وجر شبیھ بالزائد، اهللا مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة، مجرور لفظا، 
 .وجملة فضلكم علینا خبر المبتدأ

یل  متى وھي في لغة العرب اسم زمان أو ظرف زمان غالبا، ولكن قبیلة ھذ-4
أي من ُكمِّھ ) َأْخَرَجھا َمتى ُكمِّھ: (استعملتھا حرف جر بمعنى من، ومن ذلك قولھم

 )        متى ُلَجٍج ُخْضٍر لھن َنِئیُج َشِرْبَن بماِء البحِر ثم َتَرفََّعْت: (ومنھ قول شاعرھم
 وھو یصف سحبا شربت من ماء البحر، وأخذت ماءھا من لجج خضر لھن صوت 
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 .د متى حرف جر بمعنى من ولجج مجرور بمنعال مرتفع فأور
ھذا الحرف ھو الذي عده بعض النحاة الحرف الحادي والعشرین من :  لوال-5

وممن عده حرف جر . حروف الجر، وأسقطھ غیرھم، وعد حروف الجر عشرین حرفا
سیبویھ، وھو یرى أن ھذا الحرف مع أنھ كما ھو معروف حرف امتناع لوجود فھو 

، )لوالَي، ولوالَك، ولوالُه(لكنھ یقول إنھ یجر الضمیر فقط مثل حرف جر أیضا، و
: ویعتبره حرف جر شبیھا بالزائد مثل رب ولعل، وال متعلق لھ ومما ورد من ذلك

 )لوالَك في ذا العاِم لم َأْحُجِج   َأْوَمْت بَعْیَنْیھا من الَھْوَدِج(
 )ن ُقنَِّة النِّیِق ُمْنَھِوىبأجراِمِھ م  وكم َمْوِطٍن لوالَي َطْحَت كما َھَوى(و 

معنى طحت ھلكت، ومعنى بأجرامھ بجسده، وقنة النیق رأس الجبل، ومنھوى ساقط 
وإعراب الضمیر الذي بعد لوال على رأي سیبویھ أنھ في محل جر بحرف الجر الشبیھ 

واألخفش .بالزائد وھو لوال، وفي محل رفع على أنھ مبتدأ، فھو في محلین جر ورفع
.  ویرى أنھ في محل رفع على أنھ مبتدأ، ولم یعمل فیھ الحرف لوال شیئاینكر ذلك

ودخول لوال على الضمیر المنفصل أكثر من دخولھا على الضمیر المتصل، ومنھ قولھ 
َكَفى : (، ووقوع االسم الظاھر بعد لوال ھو األكثر مثل)لوال أنتم لُكنَّا مؤمنین(تعالى 

 ) ُمخاَطَبِتي إیاَك لم َتَرِني  لوال ِبِجسِمي ُنُحوال أنني رجٌل
 )  أدنى إلى شرٍف من اإلنساِن لوال العقوُل لكان أدَنى َضْیَغٍم(        و 

 حروف الجر المتفق علیھا، أو التي ال شذوذ في عملھا أربعة عشر حرفا -2
الباء، والكاف، والالم، والواو، والتاء، ومن، وعن، وفي، ومذ، ومنذ، وعلى، :وھي

وتنقسم ھذه الحروف عدة تقسیمات من حیث عدد حروفھا، ومن . ى، وربوإلى، وحت
 :وذلك كما یلي. حیث ما تجره من األسماء

 تنقسم ھذه الحروف من : تقسیم حروف الجر األربعة عشر من حیث عدد حروفھا-1
 :حیث عدد حروفھا إلى أربعة أقسام

 . والواو، والتاءالباء، والالم، والكاف،:  ما وضع على حرف واحد وھو خمسة-1
 .من، وعن، وفي، ومذ:  ما وضع على حرفین وھو أربعة-2
 .إلى، وعلى، ومنذ، ورب:  ما وضع على ثالثة أحرف وھو أربعة-3
 . ما وضع على أربعة أحرف وھو حتى-4
 تنقسم حروف الجر من :   تقسیم حروف الجر من حیث نوع االسم الذي تجره-2

 : سمینحیث نوع االسم الذي تجره إلى ق
 الباء، والالم،  ومن، :  قسم یجر االسم الظاھر والمضمر وھو سبعة حروف ھي-1

 :وفي، وعن، وعلى، وإلى، وأمثلتھا كما یلي
قل ھو الرحمُن (مثال جر الباء للضمیر ) وباآلخرِة ھم ُیوِقنون(مثال جر الباء للظاھر 

 ).آمنا بھ
لھ الملُك ولھ (ال الالم مع الضمیر مث) واصِبْر ِلحكِم ربِّك(مثال الالم مع الظاھر 

 ).الحمُد
َعَسى أن یكونوا (مثال من مع الضمیر ) وِمَن الناِس َمْن یقوُل آمنا(مثال من مع الظاھر 

 ).خیرا منھم
وفیھا ما (مثال في مع الضمیر ) وما أنتم بمعجزین في األرِض(مثال في مع الظاھر 

 ).تشتِھیھ األنفُس
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رضي اُهللا عنھم (مثال عن مع الضمیر )  عن یمیٍن وشماٍلجنتان(مثال عن مع الظاھر 
 ).ورضوا عنُھ

وعلیھا ما (مثال على مع الضمیر ) وعلى الُفْلِك ُتْحَمُلون(مثال على مع الظاھر 
 ).اْكَتَسَبْت

إلیِھ یصعُد الَكِلُم (مثال إلى مع الضمیر ) وأنَّ إلى ربَِّك الُمْنَتَھى(مثال إلى مع الظاھر 
 ).الطَّیُِّب

 الواو، والتاء، والكاف، ومذ، : قسم یجر االسم الظاھر فقط وھو سبعة حروف ھي-2
وھذه السبعة تنقسم أیضا من حیث نوع االسم الظاھر الذي تجره . ومنذ، ورب، وحتى

 :إلى أربعة أقسام
وقد یجر لفظ ) وتاِهللا ألِكیَدنَّ أصناَمُكم( قسم ال یجر إال لفظ الجاللة وھو التاء مثل -1
وھذا النوع قلیل، وقد یجر لفظ ) َتَربِّ الكعبِة ألْفَعَلنَّ كذا(ب مضافا إلى الكعبة مثل ر

 .وھذا النوع أقل من الذي قبلھ) تالرحمِن ألْكِرَمنَّك(الرحمن مثل 
 قسم ال یجر إال أسماء الزمان فقط وھو الحرفان مذ، ومنذ وال یستعمالن إال بعد -2

وھما في ھذین ) لم یُزْرنا أخوك منُذ یوِم الخمیِس(و ) مینما رأیُتھ ُمْذ َیْو(النفي مثل 
 .المثالین حرفا جر وما بعدھما ظرف زمان مجرور بھما

 إذا جاء كل من مذ ومنذ في جملة تامة أعربا ظرفي زمان في محل نصب :ملحوظة
وإذا جاءت بعد كل منھما كلمة غیر ظرف زمان . وكانا في ھذه الحالة اسمین ال حرفین

 كل منھما اسما وأعرب مبتدأ، وال یكونان حرف جر، وقد سبق ذكر ذلك في كان
 .موضوع المفعول فیھ

 ).ُربَّ ضارٍَّة نافعٌة) (ُربَّ رجٍل صالٍح َلِقیُتُھ( قسم ال یجر إال النكرات وھو رب مثل -3
 قسم یجر كل األسماء الظاھرة وھو ثالثة أحرف ھي الواو، والكاف، وحتى وأمثلتھا -4

 )والذي نفسي بیده) (واِهللا ألْفَعَلنَّ الخیَر(الواو : ليما ی
 )َفَمَثُلُھ َكَمَثِل َصْفواٍن علیھ ُتراٌب) (وال تُكْن كصاحِب الحوِت(الكاف 
 )سالٌم ھي حتى َمْطَلِع الفجِر) (فتربصوا بھ حتى حیٍن(حتى 

 : ملحوظتان
 على أنھا حروف  حرف الجر كي الذي لیس من الحروف األربعة عشر المتفق:األولى

الجر ال یجر إال الظاھر؛فھو یجر ما االستفھامیة، أو ما المصدریة، أو المصدر المقدر 
 .من الفعل الذي بعده كما سبق ذكره

 حرف الجر لوال الذي یعده سیبویھ حرف جر ال یجر إال الضمیر المتصل كما :الثانیة
 .سبق توضیحھ

 تنقسم حروف الجر من حیث : زیادتھاتقسیم حروف الجر من حیث أصالتھا أو: ثالثا
 :اعتبارھا أصلیة أو زائدة إلى ثالثة أقسام

 ومعنى أنھا أصلیة أنھا تفید معنى خاصا في جملتھا، وال یصح  حروف جر أصلیة،-1
االستغناء عنھا، ولھا متعلق في الجملة أي أنھا ترتبط بعامل معین، وھذا القسم یشمل 

ومن .وعن، وفي، وعلى، ومذ، ومنذ، وإلى، وحتىالواو، والتاء، : تسعة حروف ھي
 ).تاِهللا لقد آثَرَك اُهللا علینا) (َفَوَربِّ السماِء واألرِض إنھ َلَحقٌّ: (أمثلتھا

 ویكون لھا متعلق، وتستعمل زائدة  حروف جر تستعمل أصلیة تفید معنى خاصا،-2
حتاج إلى متعلق بحیث ال تؤدي معنى خاصا في الجملة، ویمكن االستغناء عنھا، وال ت
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أو عامل ترتبط بھ، وتكون زیادتھا لتأكید الكالم، ویجر ما بعدھا لفظا ویكون لھ محل 
من، والباء، والكاف، : وھذه الحروف أربعة ھي. إعرابي آخر بحسب موقعھ في الكالم

 :والالم، ومن والباء ھي أكثرھا ورودا في الزیادة، وأقل منھا الكاف والالم
 )وإذ أخذنا ِمَن النَِّبیِّیَن میثاَقُھْم ومنك ومن نوٍح(ة من ومن أمثلتھا أصلی

 )كلوا واشربوا ھنیئا بما كنتم تعملون(الباء 
 )وال تكونوا كالذین َنُسوا اَهللا فأنساھم أنُفَسھم(الكاف 
 )ولكل أمٍة جعلنا َمْنَسًكا ھم ناِسكوه(الالم 

 : وأما زیادتھا فلكل منھا مواضع تزاد فیھا
التقدیر ما )  ما جاءنا من بشیٍر وال نذیٍر(  قبل النكرة إذا سبقت بنفي مثل  تزاد-1من 

 .جاءنا بشیر وال نذیر
التقدیر وال تھمل ) ذاِكْر دروَسك وال ُتھمْل ِمْن مطلوٍب( وإذا سبقت بنھي مثل -2

 .مطلوبا
 .التقدیر ھل یراكم أحد؟) ھل یراُكْم من أحٍد؟( إذا سبقت باستفھام مثل -3

 :تزاد في المواضع التالیةالباء 
أي ما كنت مقصرا )  ما كنُت ِبُمَقصٍِّر( في خبر كان وأخواتھا إذا سبقت بنفي مثل -1

 .أي كافیا عبده) ألیس اُهللا بكاٍف عبَده(ومثل 
 ).  وما ذلك على اِهللا بعزیٍز) (وما ربُّك بَظالٍم للعبیِد( في خبر ما مثل -2
أي كفى اهللا شھیدا، وكفى اهللا ) َكَفى باِهللا وكیال) ( شھیداَكَفى باِهللا( مع فاعل كفى مثل -3

 .وكیال
 .أي حسبك درھم) ِبَحْسِبَك درَھٌم( مع المبتدأ حسب في مثل -4
أي سمعوا ) َأْقِبْح بالبخِل) (َأسِمْع بھم وَأْبِصْر( مع فاعل أفِعل في التعجب مثل -5

 .وأبصروا، وقبح البخل
 .أي لیس مثلھ شيء) لیس كمثِلِھ شيٌء(ثل قولھ تعالى تأتي زائدة للتوكید م: الكاف
 .أي مصدقا ما معكم) مصدقا لما َمَعكم(وتأتي زائدة للتوكید أیضا مثل : الالم

 وھو یفید معنى خاصا ھو التقلیل، ولكن لیس لھ  حرف جر شبیھ بالزائد وھو رب،-3
ویعرب ما بعده ) ٍة خیٌر من میعاٍدُربَّ ُصْدف) (ُربَّ أٍخ لك لم َتِلْدُه ُأمُّك(متعلق ومثالھ 

مبتدأ ولكنھ مجرور لفظا مرفوع محال، ویمنع من ظھور حركة الرفع اشتغال المحل 
 .بحركة حرف الجر الشبیھ بالزائد

 عد بعض النحاة لعل التي تجر بھا قبیلة عقیل حرف جر شبیھا بالزائد، وذلك :ملحوظة
 .ألنھا تفید معنى الترجي، ولكن لیس لھا متعلق

 لكل حرف من حروف الجر معنى أو معان نذكرھا فیما :معاني حروف الجر: رابعا
 :یلي

أي قبضت على ) أمسكُت بزیٍد( مثل أولھا اإللصاق  الباء لھا أربعة عشر معنى-1
مررُت (شيء من جسمھ، أو ما یحبسھ من ثوب أو نحوه، وذلك إلصاق حقیقة ومثل 

وھذا المعنى . زید، وذلك إلصاق مجازاأي ألصقت مروري بمكان یقرب من ) بزیٍد
 وتسمى باء وثانیھا التعدیة. وھو اإللصاق ال یفارق الباء؛ ولذلك اقتصر علیھ سیبویھ

النقل أیضا وھي المعاقبة للھمزة في تصییر الفاعل مفعوال، وأكثر ما تعدیھ الباء الفعل 
. یة الفعل ذھب زیدكما تقول أذھبت زیدا، واألصل قبل تعد) ذھبُت بزیٍد(القاصر مثل 
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). نشرُت بالِمنشاِر) (كتبُت بالقلِم( وھي الداخلة على آلة الفعل مثل وثالثھا االستعانة
فبظلٍم من الذین ھادوا حرمنا علیھم (ومثل ) فُكال أخذنا بذنِبھ( مثل ورابعھا السببیة
أي )  وبركاٍتقیَل یا نوُح اھبط بسالٍم منا( مثل وخامسھا المصاحبة). طیباٍت ُأِحلَّْت لھم

أي سبح مع حمدك ربك بناء على أن المصدر ) فَسبِّح بحمِد ربِّك(مع بركات، ومثل 
أي في بدر، ) ولقد نصرُكُم اُهللا ببدٍر( مثل وسادسھا الظرفیة. حمد مضاف إلى مفعولھ

عینا یشرُب ( مثل وسابعھا التبعیض. أي في سحر) إال آَل لوٍط نجَّْیناھم بَسَحٍر(ومثل 
، ومثل قولھ )شرْبَن بماِء البحِر ثم َتَرفََّعْت(أي بعضھا أو منھا، ومثل ) اُد اِهللابھا ِعب
حیث اعتبرت الباء للتبعیض عند بعض الفقھاء ویكتفون ) وامسحوا برءوِسكم(تعالى 

 وھي أصل حروف وثامنھا الَقَسم. وغیرھم جعلھا لإللصاق. بمسح بعض الرأس
، وتدخل على الضمیر مثل )ُأْقِسُم باِهللا أو َأْحِلُف باِهللا(القسم، ولذلك یذكر معھا الفعل مثل 

أي أسألك ) باِهللا ھل حضَر أخوك؟(، وتستعمل في القسم االستعطافي مثل )بك ألْفَعَلنَّ(
 وھي الداخلة على األعواض واألثمان، وباء المقابلة وتاسعھا المقابلة. باهللا مستحلفا

 شيء بشيء أي دفع شيء وأخذ شيء آخر في تسمى باء التعویض أیضا، وفیھا مقابلة
ومثل ) كافأُت إحساَنُھ بالشكِر(ومثل ) ِبْعُت المتاَع بألٍف، أو اشتریُتُھ بألٍف(مقابلتھ مثل 

 ).ادخلوا الجنَة بما كنتم تعملون(
باء المقابلة أو التعویض تدخل على المتروك مع مادة الفعل استبدل أو : ملحوظة

فالكتاب القدیم ھو  المتروك ) ستبدلُت بكتابي القدیِم كتاًبا جدیداا: (اشترى، مثال استبدل
فالذي ھو خیر ھو الذي تركوه، ) َأتسَتبدلون الذي ھو َأْدَنى بالذي ھو َخْیر(، ومثل 

فعشرة الدراھم ھي المتروكة، ومثل ) اشتریُت القلَم بَعَشَرِة دراِھَم(ومثال اشترى 
 .فاآلخرة ھي التي تركوھا وتركوا العمل لھا) ِةاْشَتَرُوا الحیاَة الدنیا باآلخر(

فاأللف ھي المأخوذة ) بعُت الثوَب بألٍف(وتدخل على المأخوذ مع مادة الفعل باع مثل 
 . فعرض الدنیا ھو المأخوذ) یبیُع دیَنُھ ِبَعَرٍض من الدنیا زائٍل(ومثل 

أي ) ني بھا ُحْمُر النَِّعمما َیُسرُّ( وھو اختیار أحد الشیئین على اآلخر مثل وعاشرھا البدل
 : بدلھا، ومثل

 .أي بدلھم)    َشنُّوا اإلغارَة ُفرسانا وُركبانا  فلیَت لي بھُم قوما إذا ركبوا(
الفرق بین المقابلة والبدل أن المقابلة فیھا دفع شيء وأخذ شيء آخر في : ملحوظة

 . من الجانبینمقابلتھ، أما البدل ففیھ اختیار أحد الشیئین فقط من غیر مقابلة 
سأَل ساِئٌل (أي اسأل عنھ، و) فاسأْل بھ خبیرا( بمعنى عن مثل والحادي عشر المجاوزة

أي عن عذاب، وقیل إنھا تختص بالسؤال كالمثالین السابقین، وقیل ال ) بعذاٍب واقٍع
والثاني عشر . أي عن أیمانھم) نوُرھم َیسَعى بیَن أیدیِھم وبأیماِنِھم(تختص بھ مثل 

أي على ) ومن أھِل الكتاِب َمْن إن تأَمْنُھ بقنطاٍر ُیَؤدِِّه إلیك( بمعنى على مثل الءاالستع
والرابع . أي أحسن إليَّ) وقد َأحسَن بي( بمعنى إلى مثل والثالث عشر الغایة. قنطار

 . وھو معنى یستفاد منھا حین تستعمل زائدة كما سبق ذكرهعشر التوكید
وثانیھا ، )عليٌّ كاألسِد( وھو األصل فیھا مثل  التشبیھأولھا  الكاف لھا أربعة معان-2

كما أرسلنا فیكم رسوال (أي اذكروه لھدایتكم، ومثل ) واذكروُه كما ھداكم(مثل التعلیل 
أي ألجل إرسالي فیكم رسوال منكم فاذكروني، وقد اشترط بعض النحویین إلفادة ) منكم

مصدریة كما في المثالین، ولكن الحق الكاف التعلیل أن تكون مقترنة بما الكافة أو ال
َوْي َكَأنَُّھ ال ُیفلُح (عدم اشتراط ذلك لورود ھذا المعنى في المجردة من ما مثل 
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 وقد أوردوا لذلك مثاال أنھ وثالثھا االستعالء. أي أعجب لعدم فالح الكافرین) الكافرون
 أي على ما )كن كما أنت(أي على خیر، و) كیف أصبحَت؟ قال كخیٍر: (قیل لبعضھم
 عندما تكون زائدة كما ورابعھا التوكید. واستعمال الكاف لالستعالء قلیل. أنت علیھ
 .سبق ذكره

األمر األول حركتھا، واألمر الثاني المعاني :  یتعلق بالالم الجارة أمران: الالم-3
 :المستفادة منھا وتوضیح ذلك فیما یلي

ِلزیٍد، وِلعمٍرو، وِللرجِل، وِلھذا، : ( حركة الالم الكسر مع األسماء الظاھرة مثل-1
وإذا كان االسم مستغاثا فإنھا . وھي مبنیة على الكسر ال محل لھا من اإلعراب) وِللذین

 )یاَللھ، یاَلقومي، یاَللعرب(تفتح مثل 
، ومع یاء المتكلم تكون )َلك، وَلھا، وَلكم، وَلُھنَّ، وَلنا(ومع الضمائر تكون مفتوحة مثل 

 )ِلي(مكسورة مثل 
لُھ ما في ( مثل لالم ثالثة وعشرون معنى أولھا الملك:  المعاني المستفادة منھا-2

 وھي التي تقع بین وثانیھا االستحقاق) الماُل ِلزیٍد(ومثل ) السمواِت وما في األرِض
الحمُد ِهللا، العزُة ِهللا، األمُر ِهللا، ویٌل ِللمطففین، َلھم في الدنیا ِخزٌي، (معنى وذات مثل 

 وھي الداخلة بین اسمین یدل كل منھما وثالثھا االختصاص) للكافرین عذاُب الناِرو
الجنُة للمؤمنین، الحصیُر للمسجِد، (على الذات، والداخلة علیھ ال یملك اآلخر مثل 

، وبعض النحاة عبر عن المعنیین األولین وھما الملك )الِمنبُر للخطیِب، السَّْرُج للدابِة
وخامسھا ، )َوَھْبُت لزیٍد دینارا( مثل ورابعھا التملیكاص أیضا، واالستحقاق باالختص

فَھْب لي من ( مثل وسادسھا التعدیة، )جعل لكم من أنُفِسكم أزواجا( مثل شبھ التملیك
!). ، وما َأَحبَُّھ ِلَبْكٍر!ما َأْضَرَب زیدا ِلعمٍرو(، ومثل )قلُت لھ افعل كذا(، ومثل )َلدْنَك ولیا

وإنھ ِلُحبِّ (، ومثل )فلیعبدوا(وھي متعلقة بقولھ ) إلیالِف ُقریٍش(مثل  وسابعھا التعلیل
أي ) ِلَتْحُكَم بیَن الناِس(، ومنھا الالم الداخلة لفظا على المضارع مثل )الخیِر َلشدیٌد

 وثامنھا النسبأي للتبیین للناس، ) وأنزلنا إلیك الذكَر ِلتبیَن ِللناس(للحكم بین الناس، و
فالتقطُھ آُل ِفْرَعوَن لیكوَن لھم ( مثل وتاسعھا الصیرورة، )، ولعمٍرو عمٌّلزیٍد أٌب(مثل 

 :وتسمى الم العاقبة، والم المآل، ومثل) عدوا وَحَزًنا
 )كما ِلخراِب الدوِر ُتْبَنى المساكُن  فِللموِت تغذو الوالداُت ِسخاَلھا(
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ة السم السامع لقول أو ما  وھي الجاروعاشرھا التبلیغ، )فِللموِت ما تلُد الوالدة(ومثل 
، والحادي عشر القسم والتعجب معا، )قلُت لھ، وأِذْنُت لھ، وَفسَّْرُت لھ(في معناه مثل 

 ومثل ) ِلّلھ ال ُیَؤخَُّر األجُل( وتختص باسم اهللا تعالى مثل 
وى ، وكلمة حید تر)بُمْشَمِخرٍّ بھ الظَّیاُن واآلُس  ِلّلِھ َیْبَقى على األیاِم ذو ِحَیٍد( 

بكسر الحاء وبفتحھا ومعناھا الُعَقد في قرن الوعل، والمشمخر الجبل العالي، والظیان 
الیاسمین البري، واآلس نوع من الشجر،  والمعنى أن الوعل في أعلى الجبل وإن بعد 

یا ( مثل والثاني عشر التعجب المجرد عن القسمعن الصیادین البد أن یدركھ الفناء، 
 للتعجب من كثرتھما ومثل ) َللماِء، ویا َللعشِب

ِهللا (، ومثل )بكلِّ ُمغاِر الَفْتِل ُشدَّْت بَیْذُبِل   فیاَلَك من لیٍل كأن نجوَمُھ(
 وھي الالم الداخلة ، والثالث عشر توكید النفي)أنت، یا َلَك رجال عالما، ِهللا َدرُُّه فارسا

إن (و ) ِلَعكم على الغیِبوما كان اُهللا ِلُیط(في اللفظ مسبوقة بما كان أو لم یكن مثل 
منھا ما :  وھو أنواعوالرابع عشر التبیین، )الذین كفروا وظلموا لم یكِن اُهللا ِلیغفَر لھم

یبین المفعول من الفاعل وذلك إذا وقعت بعد فعل تعجب أو اسم تفضیل مفھمین حبا أو 
ھاتین الجملتین ھو فاعل فالمتكلم في !) ، وما َأْبَغَضِني لھ!ما َأَحبَِّني ِلُفالٍن(بغضا مثل 

الحب والبغض، وفالن الذي دخلت علیھ الالم ھو المفعول، فإذا قیل ما أحبني إلى فالن 
كان فالن ھو الفاعل، والمتكلم ھو المفعول، ومنھا ما یبین الفاعل الذي ال یلتبس 

ي ال أي خسر وھلك، ومنھا ما یبین المفعول الذ) َتًبا لزیٍد، وَوْیًحا لھ(بالمفعول مثل 
فالالم ھنا تبین المدعو لھ أو علیھ إن لم یكن ) َسْقًیا لزیٍد، وَجْدًعا لھ(یلتبس بالفاعل مثل 

ھیت ) ھیَت لك(ومن أمثلة التبیین . معلوما من السیاق، أو تؤكد بیانھ إن كان معلوما
والخامس اسم فعل أمر بمعنى أقبل أو تعال، والالم للتبیین أي إرادتي لك أو أقول لك، 

أي على األذقان، ) ویِخرون لألذقاِن( مثل شر موافقة على في االستعالء الحقیقيع
 ومثل ) وَتلَُّھ للجبیِن(و ) دعانا لَجْنِبِھ(ومثل 

 )َفَخرَّ صریعا للیدیِن وللفِم   َضَمَمُت إلیھ بالسِّناِن قمیَصُھ(
أي )  القیامِةونضُع الموازیَن القسَط لیوِم( مثل والسادس عشر موافقة في في الظرفیة

أي في حیاتي ) یا لیتني َقدَّْمُت ِلحیاتي(و ) ال ُیَجلِّیھا ِلوقِتھا إال ھو(في یوم القیامة، ومنھ 
قالْت ُأخراھم ُألوالھم ربَّنا ھؤالِء ( مثل والسابع عشر موافقة عن) مضى ِلسبیِلھ(ومنھ 
 ومثل) أضلونا

أي عن وجھھا، ) نھ َلدمیُمَحَسًدا وُبْغًضا إ  كضرائِر الحسناِء قلن لوجِھھا(
أي بعد دلوك الشمس، ومثل ) أقِم الصالَة ِلُدلوِك الشمِس( مثل والثامن عشر موافقة بعد

كتبُتُھ ِلخمٍس ( مثل والتاسع عشر موافقة عند، )صوموا لرؤیِتِھ وأفطروا لرؤیِتِھ(
 وتخفیف بكسر الالم) بل كذبوا بالحق ِلما جاءھم(ومنھ على قراءة الجحدري ) َخَلْوَن

 : مثلوالعشرون موافقة مع. المیم أي عندما جاءھم
أي مع طول ) لطوِل اجتماٍع لم َنِبْت لیلًة معا  فلما َتَفرَّْقنا كأني وماِلكا(

 :ومثل) سمعُت لھ صراخا( مثل والحادي والعشرون موافقة مناجتماع، 
 )فضُلونحن لكم یوَم القیامةِِ أ  لنا الفضُل في الدنیا وأنُفَك راِغٌم(

بأنَّ (و ) كلٌّ یجري ألجٍل ُمَسمى( في معنى االنتھاء مثل والثاني والعشرون موافقة إلى
 وھو معنى تفیده عندما تستعمل زائدة والثالث والعشرون التوكید، )ربَّك أوَحى لھا

 :مثل
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 )ُملكا أجاَر ِلُمْسِلٍم وُمعاَھِد  وملكَت ما بیَن العراِق وَیْثِرٍب(
،  أو بكونھ فرعا )للذین ھم لربِّھم َیْرَھبون(ة عامل ضعف بالتأخیر مثل وقد تزاد لتقوی

ال أبا (، ومن الالم الزائدة ما ورد من قولھم )إن كنتم للرؤیا َتْعُبُرون(عن غیره مثل 
وذلك على رأي سیبویھ حیث یقول إن اسم ال مضاف ) لزیٍد، وال أخا لھ، وال غالَمْي لھ

 .دةلما بعد الالم، والالم زائ
واِهللا (  وھي ال تدخل إال على االسم الظاھر كما سبق ذكره مثل  الواو تفید القسم-4

وتتعلق بمحذوف وجوبا تقدیره أقسم أو أحلف، وإذا تكررت في مثل ) ألفعَلنَّ كذا
 .فاألولى واو القسم، والثانیة عاطفة) والتیِن والزیتوِن(
تاِهللا (خل إال على لفظ الجاللة اهللا مثل   ولكنھا ال تد التاء وھي تفید القسم كالواو،-5

وتتعلق بمحذوف، وقیل بجواز دخولھا على رب مضافا إلى الكعبة ) َلینتصَرنَّ الحقُّ
 .كما سبق ذكره

 وھو الغالب علیھا حتى إن جماعة ادعوا أولھا ابتداء الغایة  من لھا أحد عشر معنى-6
من المسجِد الحراِم إلى المسجِد (ن مثل أن سائر معانیھا راجعة إلیھ، وھو یأتي في المكا

، وقیل یأتي في الزمان خالفا ألكثر )إنھ من سلیماَن(وفي غیر الزمان مثل ) األقصى
فُمِطرنا من الُجُمعِة إلى (وبالحدیث ) من أوِل یوٍم(البصریین ومثلوا لھ بقولھ تعالى 

 :وببیت الشعر) الُجُمعِة
 )إلى الیوِم قد ُجرِّْبن كلَّ التجارِب  ُتُخیِّْرَن من أزماِن یوِم حلیمٍة(

والبیت یتحدث عن سیوف تم اختیارھا من أحد أیام حروب العرب المشھورة وھو یوم 
حلیمة وجربت بعده، ورد بأن تقدیره في اآلیة من تأسیس أول یوم، وفي البیت من 

من َكلََّم منھم (و ) أنِفقوا مما رزقناكم( مثل والثاني التبعیض. مضي أزمان یوم حلیمة
حتى تنفقوا مما (وعالمتھا إمكان سد بعض مسدھا، وقد قرأ ابن مسعود اآلیة ) اُهللا

 ویقال لھ بیان الجنس مثل والثالث التبیین. حتى تنفقوا بعض ما تحبون) تحبون
)  ما ننسْخ من آیٍة أو ُنْنِسھا نأِت بخیٍر منھا أو مثِلھا(و  ) فاجتنبوا الرجَس من األوثاِن(

مما خطیئاِتھم ( مثل والرابع التعلیل، )لوا مھما تأتنا بھ من آیٍة ِلتسحَرنا بھاوقا(و 
 )   فما ُیكلَُّم إال حیَن یبتسُم  ُیغِضي حیاًء وُیغَضى من مھابِتِھ:  (ومثل) ُأْغِرقوا

 ) وُخبِّْرُتُھ عن أبي األسوِد   وذلك من نبٍأ جاءني:     (      ومثل
ولو نشاُء (أي بدلھا ) یتم بالحیاِة الدنیا مَن اآلخرِة؟أرض( مثل والخامس معنى بدل

أي بدلكم ألن المالئكة ال تكون من اإلنس، ) لجعلنا منكم مالئكًة في األرِض َیْخُلفون
أي بدل طاعة اهللا، أو بدل ) لن ُتغنَي عنھم أمواُلھم وال أوالُدھم من اِهللا شیئا(ومثل 

والسابع معنى ، )دي للصالِة من یوِم الُجُمعِةإذا نو( مثل والسادس معنى فيرحمة اهللا، 
، )فویٌل للقاسیِة قلوُبھم من ذكِر اِهللا(و ) یا ویَلنا قد كنا في غفلٍة من ھذا( مثل عن

 مثل والتاسع معنى على، )ینظرون من َطْرٍف َخِفيٍّ( مثل والثامن معنى الباء
 وھي الزائدة مثل لعموموالعاشر التنصیص على ا، )ونصرناه من القوِم الذین كذَّبوا(
فإنھ قبل دخول من یحتمل نفي الجنس، ویحتمل نفي الوحدة، ) ما جاءني من رجٍل(

ولذلك یصح أن یقال بل رجالن، وبعد دخول من یمتنع ذلك، ویتعین أن یكون نفي 
) ما جاءني من أحٍد، أو َدیَّاٍر( وھي الزائدة مثل والحادي عشر توكید العمومجنس، 

یغتا عموم، وبذلك یختلفان عن رجل في مثال التنصیص على العموم، فأحد، ودیار ص
ولذلك اعتبر كل منھما قسما قائما بنفسھ، وبعضھم اعتبر ھذین القسمین قسما واحدا 
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عشرة،  وفي كل من القسمین یشترط إلفادة من ) ِمْن(وقال إن المعاني المستفادة من  
وما تسقُط من (ي أو نھي أو استفھام مثل أولھا أن یتقدمھا نف: ھذا المعنى ثالثة شروط

، وثانیھا )فارجع البصَر ھل ترى من ُفطوٍر؟(و ) ال یُقْم من أحٍد(و ) ورقٍة إال یعلُمھا
أن یكون ما بعدھا نكرة وھي في األمثلة السابقة ورقة، وأحد، وفطور، وثالثھا أن یكون 

والمفعول بھ ) ا نجح من مقصٍرم(ما یجر بھا فاعال أو مفعوال بھ أو مبتدأ، فالفاعل مثل 
 مفر مبتدأ مؤخر ) ما لباٍغ من مفرٍّ(والمبتدأ مثل ) ما رأیُت من أحٍد(مثل 

 .مجرور بمن الزائدة لفظا مرفوع محال
 وھي األصل فیھا، ولم یذكر البصریون سوى أولھا المجاوزة  عن لھا عشرة معان-7

رضي اُهللا (و ) لسھَم عن القوِسرمیُت ا(و ) سافرُت عن البلِد(ھذا المعنى لھا مثل 
أي جاوزت البلد وبعدت عنھ، وجاوز السھم القوس بسبب الرمي، وجاوزتك ) عنك

المؤاخذة بسبب الرضا، وقد تكون المجاوزة حقیقیة كاألمثلة السابقة، وقد تكون مجازیة 
نھ، أي جاوز المسئول المسئول عنھ َلمَّا َعرََّفُھ ما سأل ع) سألُت زیدا عن كذا(مثل 

أي جاوز العلم عمرا لما أخذه عنھ من تعلمھ منھ، ) أخذُت العلَم عن عمٍرو(ومثل 
وما كان استغفاُر إبراھیَم (ومثل ) وما نحن بتاركي آلھِتنا عن قوِلك( مثل وثانیھا التعلیل

فأزلھما الشیطاُن (و ) وما فعلُتُھ عن أمري(ومثل ) ألبیھ إال عن َمْوِعدٍة وعدھا إیاه
 واتقوا یوما ( مثل وثالثھا البدلحملھما على الزلة بسببھا، أي ) عنھا

 ورابعھا االستعانة، )صومي عن أمِّك(، وفي الحدیث )ال َتْجِزي نفٌس عن نفٍس شیئا
إذ ھي كما یقولون رمیت بالقوس، وذلك إذا أرید ) رمیُت عن القوِس(ومثلوا لھا بقولھم 

 بمعنى بعد وخامسھا البعدیة المرمیة، جعل القوس آلة للرمي ومستعانا بھا، ولیست ھي
أي بعد ) لترَكُبنَّ طبقا عن طبٍق(أي بعد قلیل، ومثل ) عما قلیٍل َلُیْصِبُحنَّ نادمین(مثل 

 : بمعنى في مثلوسادسھا الظرفیةطبق بمعنى حالة بعد حالة، 
 )وال تُك عن حمِل الرِّباعِة واِنیا  وآِس َسَراَة الحيِّ حیُث لقیتَّھم(

أولئك الذین نتقبُل عنھم (، و )وھو الذي یقبُل التوبَة عن عباِدِه( مثل ا موافقة منوسابعھ
أي وما ینطق ) وما ینطُق عن الھوى( مثل وثامنھا موافقة الباء، )أحسَن ما عملوا

وتاسعھا . بالھوى، وقیل إنھا على حقیقتھا، وأن المعنى وما یصدر قولھ عن الھوى
 :ومثل) ْل فإنما یبخُل عن نفِسِھومن یبخ( مثل االستعالء كعلى

 )عني وال أنت َدیَّاِني َفَتْخُزَوني  الِه ابُن عمِّك ال أْفَضْلَت في َحَسٍب(
ومعنى البیت هللا در ابن عمك، ال زدت في الحسب علي وال أنت دیاني أي مالكي 

 : مثلوعاشرھا الزیادة للتعویض من أخرى محذوفةفتسوسني وتقھرني، 
األصل فھال ) فھال التي عن بیَن جنبیَك تدفُع   أتاھا ِحماُمھا؟أتجزُع إْن نفٌس(

 عن التي بین جنبیك تدفع، فحذف الجار قبل الموصول وزید بعده عوضا عنھ
محمٌد في ( مكانیة أو زمانیة مثال المكانیة أولھا الظرفیة  في لھا عشرة معان-8

ألم (اجتمعا معا في قولھ تعالى وقد ) سنلتقي في یوِم الخمیِس(ومثال الزمانیة ) المسجِد
والظرفیة )  ُغِلَبْت الروُم في أدنى األرِض وھم من بعد َغَلِبِھم َسَیْغِلبون في بضِع سنیَن

في العلِم (ومثل ) ولكم في القصاِص حیاٌة(حقیقیة كما في األمثلة السابقة أو مجازیة مثل 
قال ادخلوا في أمٍم قد ( مثل ةوثانیھا المصاحب، )الرجُل في َسَعٍة من العیِش(و ) نفٌع
َلَمسَُّكْم فیما أخذُتم (و ) َفَذِلُكنَّ الذي ُلْمُتنَِّني فیھ( مثل وثالثھا التعلیلأي معھم، ) خلت

 ورابعھا المقایسةدخلِت امرأٌة الناَر في ھرٍة َحَبَسْتھا،  (وفي الحدیث ) عذاٌب عظیٌم
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 متاُع الحیاِة الدنیا في اآلخرِة فما(وھي الداخلة بین مفضول سابق وفاضل الحق مثل  
ومنھ ) وُألَصِلبََّنُكْم في ُجذوِع النخِل( بمعنى على مثل وخامسھا االستعالء، )إال قلیٌل

والسرحة الشجرة العظیمة والمعنى أنھ طویل كأن ثیابھ ) بطٌل كأنَّ ثیاَبُھ في َسْرَحٍة(
 : مثلوسادسھا موافقة الباءعلى شجرة عظیمة، 

 )     بصیرون في طعِن األباھِر والُكَلى  الروِع منا فوارٌسویركُب یوَم(
أي بصیرون بطعن األباھر، واألباھر جمع أبھر وھو عرق إذا انقطع مات صاحبھ 

، )فردوا أیدَیھم في أفواِھِھم( مثل وسابعھا موافقة إلىوالكلى جمع ُكلیة أو ُكلوة، 
 : مثلوثامنھا موافقة ِمْن

 )وھل َیِعَمْن من كان في الُعُصِر الخالي   طََّلُل الباِليأال ِعْم صباحا أیھا ال(
 )ثالثین شھرا في ثالثِة أحواِل؟  وھل َیِعَمْن من كان أحدُث عھِدِه(

، وتاسعھا الزائدة للتعویضأي من ثالثة أحوال، أي مبتدأة من انقضاء ثالثة أحوال، 
أي ضربت من )  ضربُت فیمن رغبُت(أي الزائدة عوضا من في أخرى محذوفة مثل 

 : وھي غیر الزائدة للتعویض ومثالھاوعاشرھا الزائدة للتوكیدرغبت فیھ، 
 ) ُیخاُل في سواِدِه َیَرْنَدجا   أنا أبو سعٍد إذا اللیُل َدَجا(

 .أي یخال سواده، والیرندج بفتح الیاء والراء جلد أسود یسود بھ الخف
 :التفصیل اآلتي مذ ومنذ یجران أسماء الزمان وفي معناھما -10 و9
ما رأیُتُھ ُمْذ یوِم الُجُمعِة، أو منُذ یوِم ( إذا كانا في سیاق الماضي فھما بمعنى ِمْن مثل -1

 .أي من یوم الجمعة) الُجُمعِة
 ) ما رأیُتُھ مْذ یوِمنا، أو منُذ یوِمنا( إذا كانا في سیاق الحاضر فھما بمعنى في مثل -2

 .أي في یومنا
ما رأیُتُھ مْذ یومین، أو منُذ (ھما نكرة كانا بمعنى من وإلى مثل  إذا كان المجرور ب-3

 .أي ما رأیتھ من ابتداء ھذه المدة إلى انتھائھا) یومین
 وھو األصل فیھا، والغالب أن یكون أولھا االستعالء  على لھا عشرة معان-11

تعالء على ما وقد یكون االس) وعلیھا وعلى الُفْلِك ُتحَملون(االستعالء على المجرد مثل 
،  وقد یكون االستعالء معنویا مثل )أو أجُد على الناِر ُھَدى(یقرب من المجرد مثل 

وثانیھا ، )فضَّلنا بعَضھم على بعٍض(ومثل ) ولھم عليَّ ذنٌب فأخاُف أن َیقتلون(
وإنَّ ربَّك َلذو مغفرٍة للناِس (أي مع حبھ، ومثل ) وآَتى الماَل على ُحبِِّھ( مثل المصاحبة

فالٌن ال یدخُل الجنَة ( واإلضراب مثل  وثالثھا االستدراكأي مع ظلمھم، ) لى ظلِمھمع
فھي تبطل ما توھمھ الجملة قبلھا ) لسوِء عمِلِھ على أنھ ال ییأُس من رحمِة اِهللا تعالى

 )على أن ُقرَب الداِر خیٌر من الُبْعِد   بكلٍّ تداَوْینا فلم ُیشَف ما بنا:  (ومثل
 )  إذا كان من َتھواُه لیس ِبِذي ُودِّ  أن ُقْرَب الداِر لیس بنافٍععلى         (

فقد أبطل الشاعر ما یفھم من قولھ لم یشف ما بنا بقولھ على أن قرب الدار خیر أي أن 
في القرب بعض الشفاء، ثم أبطل ھذا المعنى وھو أن في القرب بعض الشفاء بقولھ إن 

وِلُتكبِّروا ( كالالم مثل ورابعھا التعلیللدار ود لك، ذلك ال ینفع إذا لم یكن لدى من في ا
 :أي لھدایتھ إیاكم ومثل) اَهللا على ما ھداكم

 )إذا أنا لم َأْطَعْن إذا الخیُل َكرَِّت؟  عالَم تقوُل الرمَح ُیْثِقُل عاِتِقي(
 .أي ِلَم تظن، وتقول بمعنى تظن
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أي في حین غفلة، ) من أھِلھاودخل المدینَة على حیِن َغفلٍة ( مثل وخامسھا الظرفیة
أي من الناس، ومنھا ) الذین إذا اكتالوا على الناِس َیستوفون( مثل وسادسھا موافقة ِمْن

 : مثلوسابعھا موافقة عنأي من خمس، ) ُبِنَي اإلسالُم على خمٍس(
 أي رضیت عني) َلَعْمُر اِهللا أعجبني ِرضاھا  إذا َرِضَیْت عليَّ بنو ُقَشْیٍر(
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أي یحكى ) َیحِكي علینا إال كواكَبھا   ي لیلٍة ال َنَرى بھا أحداف: (ومثل
أي بأال أقول، ) حقیٌق على أال أقوَل على اِهللا إال الحقَّ( مثل وثامنھا موافقة الباءعنا، 

 : محذوفة مثلوتاسعھا الزیادة للتعویض من أخرى
أي یتكل علیھ، ) ْلإن لم َیِجْد یوما على من َیتَِّك  إن الكریَم وأبیَك َیْعَتِمْل(

 : مثلوعاشرھا الزیادة لغیر تعویضفحذفت علیھ وعوضت عنھا على قبل من، 
والسرحة ) على كلِّ أفناِن الِعضاِه َتروُق   أبى اُهللا إال أنَّ َسْرَحَة ماِلٍك(

معناھا الشجرة العظیمة،والعضاه جمع عضھ كعنب أو عضھھ كعنبة نوع من الشجر 
تروق بمعنى تعجب، وسرحة مالك تعجب أغصان العضاه العظیم الذي فیھ شوك، و

 .على سبیل المجاز فتكون على زائدة
 وقد تكون الغایة زمانیة، وقد تكون أولھا انتھاء الغایة مطلقا  إلى لھا ثمانیة معان-12

من المسجِد الحراِم (، ومثال المكانیة )ثم أَتمُّوا الصیاَم إلى اللیِل(مثال الزمانیة . مكانیة
قرأُت القرآَن من أوِلِھ إلى (ویدخل ما بعدھا فیما قبلھا بقرینة مثل )  المسجِد األقصىإلى
وال تأكلوا أمواَلُھْم إلى ( مثل وثانیھا المصاحبة، )َفَنِظَرٌة إلى َمْیَسَرٍة(ومثل ) آخِرِه

الذود من )  ِإِبٌلالذَّْوُد إلى الذَّْوِد(أي مع اهللا، ومنھ ) َمْن أنصاري إلى اِهللا؟(ومنھ ) أمواِلُكْم
 وھي وثالثھا التبیینثالثة إلى عشرة، والمعنى إذا جمع القلیل إلىمثلھ صار كثیرا، 

التي تبین فاعلیة مجرورھا بعدما یفید حبا أو بغضا من فعل تعجب أو اسم تفضیل مثل 
مُر واأل( مثل ورابعھا موافقة الالم، )قال ربِّ السِّْجُن َأَحبُّ إليَّ مما یدعوَنني إلیھ(

َلَیْجَمَعنَُّكْم ( مثل وخامسھا موافقة في، )َأْحَمُد إلیَك اَهللا سبحاَنھ(بمعنى لك، ومثل ) إلیِك
 :ومثل) إلى یوِم القیامِة

 ،)إلى الناِس َمْطِليٌّ بھ القاُر أجرُب   فال تتُرَكنِّي بالوعیِد كأنني(
 : مثلوسادسھا موافقة ِمْن

 )أُیْسَقى فال َیْرَوى إليَّ ابُن أحمرا؟  تقوُل وقد عالیُت بالُكوِر فوَقھا(
والحدیث في البیت عن ناقة تقول وقد عال فوقھا راكبھا، والكور ھو الرحل، أیسقي أي 
یركب علیھا وال یروى منھا ابن أحمر؟ وھو عمرو بن أحمر قائل البیت، والمقصود 

 : مثلوسابعھا موافقة عندبال یروى ال تذھب عنھ السآمة، 
 ) أشَھى إلىَّ من الرحیِق السلسِل؟   إلى الشباِب وِذْكِرِهأم ال سبیَل(

 وثامنھا التوكیدوإلى التي بمعنى عند ھي إلى الثانیة الجارة لیاء المتكلم إليَّ أي عندي، 
فاجعْل أفئدًة من الناِس تھَوى (وھي الزائدة وقد أثبتھا الفراء واستدل لھا بقراءة بعضھم 

ى بمعنى تمیل من َھَوى،  وقیل إنھا بكسر الواو من ھِوَي بفتح الواو في تھَو) إلیِھم
 .یھَوى وتتضمن معنى تمیل

 وفي المعنى وھي تفید انتھاء الغایة كإلى ولكنھا تختلف  حتى مثل إلى في العمل،-13
 :عنھا في ثالثة أمور

الشرط األول أن یكون ظاھرا ال : أنھ یشترط في االسم الذي یجر بھا شرطان: األول
والشرط الثاني خاص .  كما سبق ذكره، وإذا ورد جرھا للضمیر فذلك للضرورةضمیرا

أكلُت السمكَة حتى (بما إذا كان مجرورھا ذا أجزاء فیكون المجرور بھا آخر جزء مثل 
، وال یجوز سرت )سالٌم ھي حتى مطَلِع الفجِر(أو مالقیا آلخر جزء مثل ) رأِسھا

 : أجازه مستدال بقول الشاعرالبارحة حتى نصفھا أو ثلثھا خالفا لمن
 )نصِفھا راجیا َفُعْدُت یؤوسا   َعیََّنْت لیلًة فما زلُت حتى(
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أنھا إذا لم یكن معھا قرینة تقتضي دخول ما بعدھا أو عدم دخولھ حمل على : الثاني
 :مثال ما فیھ قرینة تقتضي الدخول. الدخول

 )ُھ ألقاھاوالزاَد حتى نعَل   َألَقى الصحیفَة كي یخفَف َرحَلُھ(
. فالمعنى في ھذا البیت وھو الرغبة في تخفیف الرحل یقتضي دخول النعل فیما ألقاه

 :ومثال ما فیھ قرینة تقتضي عدم الدخول
 )لھم فال زال عنھا الخیُر محدودا  َسَقى الحیا األرَض حتى أمُكٌن ُعِزَیْت(

 یظل الخیر والمطر والمعنى في ھذا البیت أن الشاعر یدعو ألماكن ألناس معینین بأن
 .عنھا محدودا ولكن شملھا المطر وسقاھا

أن كال من إلى وحتى قد ینفرد بمحل ال یصلح لآلخر فمما انفردت بھ إلى أنھ : الثالث
أنا بَك (أي ھو غایتي، وفي الحدیث ) كتبَت أنَت إلى زیٍد وأنا إلى عمٍرو(یجوز أن یقال 

 حتى تفید تقضي الفعل بعدھا شیئا فشیئا ، وال یجوز حتى زید وحتى عمرو، ألن)وإلیَك
وال یقال حتى الكوفة؛ )  سرُت من البصرِة إلى الكوفِة(وإلى لیست كذلك، ویقال 

وتنفرد حتى بجواز وقوع الفعل . لضعف حتى في الغایة؛ فال یقابل بھا ابتداء الغایة
 وأن )سرُت حتى أدخَل البلَد(المضارع المنصوب بعدھا بأن المضمرة وجوبا مثل 

المضمرة والفعل في تأویل مصدر مجرور بحتى أي حتى دخول البلد، وال یجوز سرت 
 .إلى أدخلھا

 تزاد ما بعد بعض حروف الجر فال تكفھا :زیادة ما بعد بعض حروف الجر: خامسا
 :عن العمل، وتزاد بعد بعض الحروف فتكفھا غالبا وتفصیل ذلك فیما یلي

 . تكفھا عن العمل تزاد ما بعد من وعن والباء فال-1
 )مما خطیئاِتھم ُأغِرقوا فُأدِخلوا نارا(مثال زیادتھا بعد من 
 )قال عما قلیٍل َلُیْصِبُحنَّ نادمین(مثال زیادتھا بعد عن 
 )فبما رحمٍة من اِهللا ِلْنَت لھم(مثال زیادتھا بعد الباء 

مل  الجر،  تزاد بعد الكاف ورب فتكفھا عن العمل وقد ورد قلیال عدم كفھا عن ع-2
 :مثال زیادتھا بعد الكاف وكفھا

الحبطات فرع ) كما الحِبطاُت شرُّ بني تمیم   فإن الُحْمَر من َشرِّ المطایا(
من بني تمیم ھم بنو الحارث بن عمرو بن تمیم، وقد كفت ما الكاف عن الجر 

 .فالحبطات مبتدأ وشر خبره
 :مثال زیادتھا بعد رب وكفھا

 )وعناجیُج بینھن الِمھاُر   ؤبَُّل فیھمُربَّما الجاِمُل الُم(
الجامل القطیع من اإلبل مع رعاتھ والمؤبل المتخذ للقنیة، وعناجیج خیول طویلة العنق، 
والمھار جمع مھر، وقد كفت ما رب عن الجر، والجامل مبتدأ والمؤبل صفة وفیھم 

 .متعلق بالخبر
 :مثال زیادة ما بعد الكاف وعدم كفھا

 )كما الناِس مجروٌم علیھ وجاِرُم    ونعلُم أنھوننُصُر موالنا(
 :مثال زیادة ما بعد رب وعدم كفھا

 )بین ُبْصَرى وطعنٍة نجالِء   ُربَّما ضربٍة بسیٍف صقیٍل(
 .ومعنى بین بصرى بین أماكن بصرى وھي بلد بالشام
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 ھناك حرف جر یحذف ویبقى عملھ وھو رب :حذف حرف الجر وإبقاء عملھ: سادسا
 معینة، وال یعمل غیر رب وھو محذوف إال بعد كم االستفھامیة إذا دخل في أوضاع

 :علیھا حرف الجر، وتوضیح ذلك فیما یلي
 : یجوز حذف رب وإبقاء عملھا بعد الواو مثل-1
 )ُمْشَتِبِھ األعالِم َلمَّاِع الَخَفْقْن  وقاتِم األعماِق خاِوي الُمْخَتَرْقْن(

برة، واألعماق جمع عمق وھو مابعد من أطراف القاتم الذي تعلوه القتمة أي الُغ
الصحراء، والخاوي الخالي، والمخترق مھب الریاح، واألعالم عالمات كانوا یضعونھا 

ویقصد الشاعر أنھ یسیر بناقتھ . في الطریق لالھتداء بھا، والخفق اضطراب السراب
ا ألنھ شجاع شدید في األماكن التي الیھتدي إلى السیر فیھا أحد لشدة التباسھا وخفائھ

 .االحتمال، أو ألنھ خبیر بمسالك الصحراء
 )عليَّ بأنواِع الھموِم ِلَیْبَتِلي  ولیٍل كموِج البحِر أرَخى ُسدوَلُھ(ومثل 

وإعراب مثل ھذا البیت الواو واو رب، لیل مبتدأ مرفوع محال مجرور لفظا برب 
 .المحذوفة بعد الواو

 :قاء عملھا مثل ورد حذف رب بعد الفاء قلیال وإب-2
 ) فألھیُتھا عن ذي تمائَم ُمْحِوِل   فمثِلِك ُحْبَلى قد َطَرْقُت وُمْرِضٍع(

 .مثلك مجرور لفظا برب المحذوفة وھو مفعول بھ منصوب محال للفعل طرقت
 : ورد حذف رب بعد بل أقل من الفاء وأقل من الواو وإبقاء عملھا مثل-3
بلد مجرور لفظا ) ال ُیْشَتَري َكتَّاُنُھ وَجْھَرُمْھ   بل بلٍد ِملُء الِفجاِج َقَتُمْھ(

برب المحذوفة، الفجاج الطرق، قتمھ القتم الغبار، جھرمھ الجھرم بساط ینسب إلى 
 .جھرمة قریة ببالد فارس، أو بساط من الشعر

 : ورد حذف رب شذوذا دون أن یسبقھا شيء ال الواو وال الفاء وال بل مثل-4
رسم مبتدأ ) ِكْدُت َأقضي الحیاَة من َجَلِلْھ   َطَلِلْھرسِم داٍر وقفُت في (

 .مرفوع محال مجرور لفظا برب المحذوفة
 یطرد حذف حرف الجر من من تمییز كم االستفھامیة إذا كانت مسبوقة بحرف جر -5

 .التقدیر بكم من درھم) بكم درھٍم اشتریتَ؟(مثل 
 )اِهللا ألفعَلنَّ(مثل  یطرد حذف باء القسم من لفظ الجاللة دون تعویض -6
كیف أصبحت؟ :  ورد من غیر المطرد حذف حرف الجر في قول رؤبة لمن قال لھ-7
 :أي على خیر وورد كذلك قول الشاعر) خیٍر والحمُد ِهللا(
 .أي أشارت إلى كلیب)    أشارْت كلیٍب باألكفِّ األصابُع إذا قیل أيُّ الناِس شرُّ قبیلةٍ؟(

 تطبیق
)1( 

 :جر واألسماء المجرورة فیما یأتياستخرج حروف ال
 )إن في خلق السموات واألرض واختالف اللیل والنھار آلیات ألولي األلباب (-1
 )لكل جعلنا منكم شرعة ومنھاجا (-2
 )إنا أنزلناه في لیلة القدر (-3
 )فتوكل على اهللا إنك على الحق المبین (-4
 )ك الیوم حدیدلقد كنت في غفلة من ھذا فكشفنا عنك غطاءك فبصر (-5
 )یس والقرآن الحكیم إنك لمن المرسلین على صراط مستقیم (-6
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 )ولوال كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بینھم (-7
 )في السماء وفرعھا ثابت أصلھا طیبة كشجرة طیبة كلمة مثال اهللا ضرب كیف تر ألم( -8
 )وشروه بثمن بخس دراھم معدودة وكانوا فیھ من الزاھدین (-9

  جلیس السوء كالفحم إن لم یحرقك بناره نال من ثیابك بسواد دخانھ-10
)2( 

 :بین نوع األسماء المجرورة وإعرابھا فیما یأتي
 )إن الذین یضلون عن سبیل اهللا لھم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب (-1
  ما المسئول عنھا بأعلم من السائل-2
 )شداوقل عسى أن یھدین ربي ألقرب من ھذا ر (-3
 )سالم علیكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار (-4
 )من یھد اهللا فھو المھتد ومن یضلل فلن تجد لھ ولیا مرشدا (-5
 )لھا ما كسبت وعلیھا ما اكتسبت (-6
إلیھ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامھا وما تحمل من أنثى وال  (-7

 )تضع إال بعلمھ
 )اهللا فأنساھم أنفسھموال تكونوا كالذین نسوا  (-8
 )وكان لھ ثمر فقال لصاحبھ وھو یحاوره أنا أكثر منك ماال وأعز نفرا (-9

 )وما كان لبشر أن یكلمھ اهللا إال وحیا أو من وراء حجاب أو یرسل رسوال (-10
)3( 

فیما یأتي حروف جر أصلیة وحروف جر زائدة وحروف جر شبیھة بالزائدة بین كال 
 :منھا

 ) من قبلك من رسول إال نوحي إلیھ أنھ ال إلھ إال أنا فاعبدونوما أرسلنا (-1
 )عم یتساءلون عن النبأ العظیم الذي ھم فیھ مختلفون (-2
 )وما ھو بقول شاعر قلیال ما تؤمنون (-3
  رب ضارة نافعة-4
  كفى بالمرء إثما أن یضیع من یعول-5
  عما قریب یتضح األمر ویظھر الحق من الباطل-6

)4( 
 :معاني المستفادة من حروف الجر فیما یأتيبین ال

 )الحمد هللا الذي لھ ما في السموات وما في األرض (-1
 )ما على الرسول إال البالغ (-2
 إال أخو ثقة فانظر بمن تثق    وال یؤاتیك فیما ناب من حدث-3
  ومنھل وردتھ عن منھل -4
 ) ذلك جزیناھم بما كفروا وھل نجازي إال الكفور (-5
  حامد مسافرا من الصباح إلى المساء ظل-6
  المجتھد یحافظ على االنتظام في مدرستھ حتى آخر یوم من السنة الدراسیة-7
 )مثل الذین ینفقون أموالھم في سبیل اهللا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل (-8
  یرتكب الفاسق المعاصي الكبیرة لیدخل بھا النار-9

 )واللیل إذا یسروالفجر ولیال عشر والشفع والوتر  (-10
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)5( 
 :بین إعراب الكلمات التي بعد كل حرف جر مما یأتي

 )ألیس اهللا بأحكم الحاكمین (-1
 )إن في ذلك لذكرى ألولي األلباب (-2
 )ربما یود الذین كفروا لو كانوا مسلمین (-3
  رب جار لك نفعك مثل أخیك-4
 علفعلت كما الجار المجاور یف    فلیتك إذ لم ترع حق أبوتي-5
 )وقال فرعون یاأیھا المأل ما علمت لكم من إلھ غیري (-6

)6( 
 :استخدم حروف الجر اآلتیة في جمل من عندك

  التاء- الكاف – إلى – مذ – حتى – في – عن –الباء 
)7( 

 :أعرب ما یأتي
یسألونك عن األھلة قل ھي مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من  (-1

 )البر من اتقى وأتوا البیوت من أبوابھا واتقوا اهللا لعلكم تفلحونظھورھا ولكن 
 )أولئك علیھم صلوات من ربھم ورحمة وأولئك ھم المھتدون (-2
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 :القسم -6
 مستقل، كموضوع القسم موضوع منھا الحدیثة سیما وال النحو كتب بعض تورد -1
 واالستفھام، والشرط والذم، والمدح التعجب، كأسلوب األسالیب ضمن بعضھا یدخلھو

 ضمن ولكن كموضوع مستقل غیر القدیمة سیما وال بعضھا ویورده والنداء،
 والقسم الشرط اجتماع ذكر عند الشرط في منھا شيء فیرد أخرى موضوعات

 .جر حروف كلھا القسم حروف ألن الجر، حروف ذكر وعند منھما، ألي والجواب
 ترابط، من وبینھا بینھ لما الجر، حروف بعد منفردا موضوعا أذكره أن رأیت وقد

 .منفصل بشكل فیھ ما أھم وإلبراز
معنى القسم، والحاجة إلى القسم، وأركان القسم، :  یتعلق بموضوع القسم أمور منھا-2

 :وتوضیح ذلك فیما یلي
ھا تأكید ما یتحدث عنھ، أو بیان أھمیتھ، أو ھو اإلتیان بألفاظ من شأن:  معنى القسم-1

 ).فوربِّك َلنسأَلنَُّھْم أجمعین)  (واِهللا َلَیْنَتِصَرنَّ الحقُّ: (بیان عظمتھ مثل
 :یحتاج إلى القسم في حاالت منھا:  الحاجة إلى القسم-2
 إذا كان المخاطب منكرا أو كالمنكر لما یلقى علیھ من كالم فیؤتى بالقسم للرد على -1

زعم (ومثل )  ربُّنا یعلُم إنا إلیكم َلمرَسلون(إنكاره و لدحضھ كقول الرسل لمن كذبوھم 
 ).الذین كفروا أن لن ُیبعثوا قل بلى وربِّي َلُتْبَعُثنَّ ثم َلُتَنَبُؤنَّ بما عملتم

 إذا كان األمر المقسم علیھ مھما في حیاة الناس لیلتفتوا إلى أھمیتھ، ویأخذوه في  -2
والعصِر إن اإلنساَن لفي ُخسٍر إال الذین آمنوا (في أعمالھم وتصرفاتھم مثل االعتبار 

 ).وعملوا الصالحاِت
 إذا كان المقسم علیھ لھ من العظمة والقدر ما یدعو إلى بیان ذلك للناس عن طریق -3

لقرآٌن فال ُأقسُم بمواقِع النجوِم وإنھ َلَقَسٌم لو تعلمون َعظیُم إنھ (القسم المبین لعظمتھ مثل 
 ).كریٌم

 یجر الذي القسم وحرف علیھ والمقسم بھ المقسم – أركان ثالثة للقسم: القسم أركان -3
 :وتفصیالتھ أحوالھ منھا ولكل بھ المقسم

 كان إذا وذلك صفاتھ، من صفة أو وتعالى سبحانھ اهللا ھو بھ المقسم: بھ المقسم -1
 واِهللا، (مثل وذلك صفاتھ، أو تعالى اهللا بغیر یقسم أن یصح ال فإنھ المخلوق، ھو المقسم
 في وسلم علیھ اهللا صلى النبي عن أثر مما وكان) شيٍء كلُّ بیِده والذي الكعبِة، وربِّ
 ) بیِده محمٍد نفُس والذي بیِده، نفسي والذي (القسم

) وعزتي وجاللي(فإذا كان المقسم ھو اهللا سبحانھ وتعالى فإنھ یقسم بذاتھ وبصفاتھ مثل 
حم والكتاِب ) (یس والقرآِن الحكیِم(ویقسم بالقرآن الكریم ) السماِء واألرِضفوربِّ (

ویقسم بأشیاء من ) ال أقسُم بیوِم القیامِة(ویقسم بیوم القیامة ) ق والقرآِن المجیِد) (المبیِن
مخلوقاتھ لھا بروز ظاھر في الكون، ولھا أثر في حیاة المخلوقات كالنجوم والشمس 

ضحى، والعصر والشفق والمالئكة والریاح والخیل والطور والتین واللیل والفجر وال
والنجِم إذا َھَوى، والشمِس وضحاھا، واللیِل إذا (والزیتون والبلد األمین ومن أمثلة ذلك 

یغشى، والفجِر ولیاٍل َعْشٍر، والصافاِت صفا، والذاریاِت ذروا، والمرسالِت ُعرفا، 
 )والعادیاِت َضبحا

 وذلك القسم جواب أیضا ویسمى وتقویتھ، تأكیده یراد الذي األمر وھ علیھ المقسم -2
 إنھ ھو علیھ فالمقسم) كریٍم رسوٍل لقوُل إنھ تبصرون وماال تبصرون بما أقسم فال (مثل
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 والمغارِب المشارِق بربِّ أقسُم فال (ومثل القسم جواب كذلك وھو كریم، رسول لقول
 متوافقا القسم جواب ویأتي القسم، جواب وھو لقادرون إنا علیھ فالمقسم) لقادرون إنا
 :التالي التفصیل بحسب المؤكدات من یناسب بما یؤكد أنھ في القسم مع
 إذا كان جواب القسم جملة اسمیة مثبتة فإنھ یجب توكیدھا بإن وحدھا، أو بإن والالم -1

 ).واِهللا إن الحقَّ واضٌح، واِهللا إن الحقَّ َلواضٌح(مثل
 على شخص یقسم كأن توكیدھا یمتنع فإنھ منفیة اسمیة جملة القسم بجوا كان إذا -2

 ).بصحیٍح ھذا ما واِهللا(فیقول شيء صحة عدم
 أو وحدھا، بقد توكیده یجب فإنھ مثبت ماض فعلھا فعلیة جملة القسم جواب كان إذا -3
 )عليٌّ استقام لقد واِهللا عليٌّ، استقام قد واِهللا(مثل الالم ومعھا بقد
 ما واِهللا (مثل توكیده یمتنع فإنھ منفي ماض فعلھا فعلیة جملة القسم جواب كان إذا -4

 ).الماِء ھذا من شربُت
 تسمى التي بالالم توكیده وجب مثبت مضارع فعلھا فعلیة جملة القسم جواب كان إذا -5
 وكان بفاصل، منھا یفصل ولم بالالم متصال كان إذا بالنون ذلك بعد ویؤكد القسم، الم
 من الفعل فصل فإن ،)البعِث بعَد للحساِب الناُس َلَیْخُرَجنَّ واِهللا (مثل.االستقبال على داال
 الحال على داال كان وإن ،)الحقُّ یظھُر لسوف واِهللا (مثل بالنون توكیده امتنع الالم
 ).المذاكرِة إلى اآلَن ألقوُم واِهللا (مثل بالنون توكیده كذلك امتنع

 بالنون أو بالالم توكیده امتنع منفي مضارع فعلھا فعلیة جملة القسم جواب كان إذا -6
 )الباطُل یدوُم ال واِهللا (مثل

 یحذف فإنھ جوابا یتطلب منھما وكل واحدة جملة في والشرط القسم اجتمع إذا :ملحوظة
 أكرْمھ) أكرْمھ واِهللا خالٌد یحضْر إن  (مثل األول بجواب ویكتفي منھما المتأخر جواب
 إن واِهللا (ومثل علیھ، الشرط جواب لداللة القسم جواب حذف وقد ط،الشر جواب
 جواب لداللة الشرط جواب حذف وقد القسم جواب ألكرمنھ) ُألْكِرَمنَّھ خالٌد یحضْر
 .الشرط موضوع في وتوضیحھ ذلك ذكر سبق وقد. علیھ القسم

 وھي جر حروف كلھا وھي القسم في استعمالھا ورد حروف للقسم :القسم حروف -3
 :حروف ثالثة

 ذكر یجوز وال بالقسم مختصة جر كحرف وھي القسم في ورودا أكثرھا وھي الواو -1
 یحذف وإنما واهللا، أقسم یقال فال ومجرور كجار بھ تتعلق الذي وھو معھا القسم فعل

 وجر قسم حرف ھي الواو إعراب في ویقال)  لواحٌد إلَھكم إن واِهللا (مثل وجوبا الفعل
 .اإلعراب من لھ محل ال
 وقد) األرِض في لنفسَد جئنا ما علمتم لقد تاِهللا (اهللا وبلفظ بالقسم مختصة وھي التاء -2

  الجر، حروف في ذلك ذكر سبق كما الرحمن، لفظ ومع الكعبة، رب لفظ مع وردت
 من لھ محل ال وقسم جر حرف وتعرب.كالواو معھا القسم فعل ذكر یجوز وال

 .اإلعراب
 المقسم تجر القسم مع ترد وعندما غیره وفي القسم في یرد جر حرف وھي الباء  -3
 )الحقَّ ألقوَلنَّ باِهللا ُأقسُم (مثل معھا إظھاره ویجوز الفعل ھو متعلق لھا ویكون بھ

 واعتبر) ألجتھَدنَّ اِهللا أیُمن (مثل في أیُمن كلمة الجر حروف من بعضھم عد :ملحوظة
 النون بحذف) اِهللا وأیُم (أو) اِهللا أیُم (ھو الجر فحر إن قال من ومنھم شاذا، قوال ذلك
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 حرف وتكون الحذف بعد وحدھا تبقى أیُمن كلمة من المیم إن قال من ومنھم أیُمن، من
 .ومكسورة ومفتوحة مضمومة الثالث بالحركات المیم وتنطق) اِهللا م (مثل جر
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 تطبیق
)1( 

 :حرفھ أي القسم وأداة علیھ والمقسم بھ المقسم استخرج قسم فیھا جمل یأتي فیما
 )لحق إنھ وربي إي قل ھو أحق ویستنبئونك (-1
   )جثیا جھنم حول لنحضرنھم ثم والشیاطین لنحشرنھم فوربك (-2
 )أعمالھم الشیطان لھم فزین قبلك من أمم إلى أرسلنا لقد تاهللا (-3
 )لیخرجن أمرتھم لئن أیمانھم جھد باهللا وأقسموا (-4
 )برحمة اهللا ینالھم ال قسمتمأ الذین أھؤالء (-5
 )منكم ھم وما لمنكم إنھم باهللا ویحلفون (-6
 )بھا لیؤمنن آیة جاءتھم لئن أیمانھم جھد باهللا وأقسموا (-7
 )لشتى سعیكم إن واألنثى الذكر خلق وما تجلى إذا والنھار یغشى إذا واللیل (-8
 )یرضوه أن أحق ورسولھ واهللا لیرضوكم لكم باهللا یحلفون (-9

 )بمجنون ربك بنعمة أنت ما یسطرون وما والقلم ن (-10
)2( 

 المؤكدات واذكر منھا، كال بین مؤكد غیر علیھ ومقسم مؤكد علیھ مقسم فیھا جمل یأتي فیما
 .المؤكد غیر في التأكید عدم وسبب المؤكد، في
 .كاھن بقول وال شاعر بقول ھو ما واهللا  -2 .العاقبة لوخیم الظلم إن واهللا  -1
 .یحاسب ثم حیا إنسان كل یخرج لسوف واهللا  -4  ).أصنامكم ألكیدن تاهللا  (-3
 ).حقا علیھ وعدا بلى یموت من اهللا یبعث ال أیمانھم جھد باهللا وأقسموا  (-5
 ).علینا اهللا آثرك لقد تاهللا قالوا  (-6

)3( 
 .عندك من جمل في والباء والتاء الواو الثالثة القسم حروف أورد

)4( 
 :یأتي ما أعرب

 )بمسبوقین نحن وما منھم خیرا نبدل أن على لقادرون إنا والمغارب المشارق برب أقسم فال(
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 التوابع -7
 سیأتي، كما عراباإل غیر في تتبعھا وقد اإلعراب، في قبلھا ما تتبع كلمات ھي التوابع
 .والبدل والعطف، والتوكید، النعت، :أربعة وھي

 

 النعت: أوال
 صفات أومن صفاتھ من صفة ببیان متبوعھ المكمل التابع ھو النعت :النعت تعریف -1
 )أبوه المحسُن الرجُل جاء (أو) المحسُن الرجُل جاء (مثل بھ، تعلق ما

 حضر (مثل متبوعھ للفظ المباین بھ مؤولال أو المشتق التابع بأنھ كذلك النعت ویعرف
 ).الفاضُل الرجُل

 :التعریف توضیح -2
  لمتبوعھ فھما السامع لتزید تذكر صفة النعت أن صفتھ ببیان المتبوع تكمیل معنى -1

 أو بھ عالقة لھ من توضح أو األول المثال في المحسن مثل توضحھ صفة تذكر عندما
 .الثاني المثال في أبوه المحسن مثل ارتباط

 ومعنى أن النعت تابع مشتق أنھ ال یكون إال مشتقا، والمقصود بالمشتق في باب -2
النعت أنھ یكون أحد أربعة من المشتقات العشرة التي تشتق من المصدر، واألربعة ھي 

اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبھة، واسم التفضیل، وبقیة المشتقات وھي 
 .ة، واسما المكان والزمان، واسم اآللة ال تأتي نعتاالفعل بأقسامھ الثالث

 لیس ذلك ولكن مشتقا، یأتي أنھ في مثال العطف أو كالبدل النعت غیر یشترك وقد -3
 .النعت في الحال ھو كما فیھ شرطا

 :منھا أشیاء بالمشتق المؤول الجامد النعت -4
 .إلیھ المشار أي مشتق أویلت في ھذا اإلشارة فاسم) ھذا زیٌد جاء (مثل اإلشارة اسم -1
 ما وكذلك صاحب، تأویل في فذو) جاٍه ذو رجٌل جاء (مثل صاحب بمعنى ذو لفظ -2

 )وذوات وذوو، وذواتا، وذوا، ذات، (مثل منھا یتفرع
 فإن) دمشقيٌّ رجٌل ھذا (مثل مشددة یاء بزیادة النسبة أكانت سواء المنسوب االسم -3

 أي) تّماٌر رجٌل ھذا (مثل فّعال بصیغة كان أو دمشق، إلى منسوب تأویل في دمشقّي
 .وبیعھ للتمر منسوب

 فالذي)  عنھ تحدثَت الذي الرجُل جاء (مثل والتي كالذي الخاص الموصول االسم -4
 .عنھ المتحدث تأویل في
 .العدة بھذه المعدودة أي) الثالثَة األثواَب اشتریُت (مثل األعداد أسماء -5
 أيَّ صاحبا اتخذُت (مثل المعنى في المعدود تماثل نكرة إلى أضیف إذا أي لفظ -6

 ).صاحٍب
 ھذا (مثل سوء لفظ أو صدق لفظ إلى أضیف أو كامل معنى تضمن إذا رجل لفظ -7

 )سوٍء رجُل رجٌل ھذا (أو) صدٍق رجُل رجٌل
 مثل المنعوت معنى یكمل ما إلى منھا كل أضیف إذا حق لفظ أو ِجد لفظ أو كل لفظ -8
 )الصدیِق حقُّ الصدیُق أنت (أو) وفيٍّ ِجدُّ رجٌل ھذا (أو) الرجِل كلُّ جُلالر ھذا(
 أي بمشتق الكوفیون أولھ وقد) رًضا رجٌل ھذا (و) عدٌل رجٌل ھذا (مثل المصدر -9

 محذوفا مضافا لھ البصریون وقدر الثاني، المثال في ومرضي األول، المثال في عادل
 في المبالغة على مبني بالمصدر النعت إن آخرون وقال رضا، وذو عدل ذو أي
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 وفي العدل ھو رجل ھذا األول المثال في قیل فكأنھ المصدر ھو كأنھ حتى المنعوت
 فقط الحدث على یدل إنما المصدر ألن ذلك وكل الرضا، ھو رجل ھذا الثاني المثال
 نالبصریو لجأ ذلك أجل ومن الذات، بھ لتنعت یصلح ال ولذلك الذات، على یدل وال
 أنھ ورأوا المنعوت، في المبالغة إرادة إلى غیرھم ولجأ مضاف، بتقدیر تأویلھ إلى

 ولیس فقط، ثالثي مصدر بأنھ نوعھ تحدید مع بالمصدر، النعت في السماع على یقتصر
 رجالن وھذان عدٌل، رجٌل ھذا (فیقولون والتذكیر اإلفراد یلزم وأنھ میمیا، مصدرا
 .وھكذا) عدٌل امرأٌة ذهوھ عدٌل، رجاٌل وھؤالء عدٌل،

 رفع محل في عالم أبوه جملة) عالٌم أبوه رجٌل ھذا (مثل فعلیة أو اسمیة الجملة -10
 نصب محل في ترجعون جملة) اِهللا إلى فیھ ُترَجعون یوما واتقوا (ومثل لرجل، نعت
 .لیوما نعت

 :شروط ثالثة لھ بالجملة والنعت
 تكون الجملة فإن معرفة كان فإذا نكرة، كونی أن بد ال أنھ وھو بالمنعوت یتعلق األول
 بعد الجمل (یقولون ولذلك منعوتا ال الحال صاحب قبلھا الذي االسم ویكون حاال،

 أنھ على الجنسیة بأل المعرف النحاة أورد وقد ،)أحوال المعارف وبعد صفات النكرات
 :مثل لفظا عرف وإن معنى النكرة باب من

 )َیعنیني ال قلُت َثمََّت فمضیُت         بُّنيیس اللئیِم على أُمرُّ ولقد(
 جر محل في یسبني فجملة ولذلك  لئیم، أي على تصدق وھي للجنس اللئیم في ال فإن
 .كاملة معرفة اللئیم واعتبر حال أنھا بعضھم رأى وقد للئیم، نعت

 یجوز وال والكذب، للصدق محتملة أي خبریة تكون أن وھو بالجملة یتعلق الثاني
 عن جاء فإن  رأیتھ؟، ھل رجل ھذا أو اضربھ رجل ھذا مثل اإلنشائیة بالجملة عتالن

 :مثل القول إضمار على یؤول فإنھ ذلك ظاھره ما العرب
 )َقطّْ؟ الذئَب رأیَت ھل بَمْذٍق جاءوا             واختلْط الظالُم َجنَّ إذا حتى(

 كلون لونھ صار حتى ماءبال خلطوه قد بلبن جاءوا اللیل ظالم جاء عندما والمعنى
 تأویل على وھي قط الذئب رأیت ھل جملة والنعت المنعوت ھو لبن بمعنى فمذق الذئب

 )قط؟ الذئَب رأیَت ھل فیھ مقوٍل بلبٍن جاءوا(
 یكون وقد بالمنعوت، یربطھا ضمیر على تشتمل أن وھو بالجملة أیضا یتعلق الثالث
 الھاء وھو ضمیر على تشتمل مفیدة مادتھ ةفجمل) مفیدٌة مادُتھ كتاٌب ھذا (مثل ملفوظا
 عن نفٌس َتْجِزي ال یوًما واتقوا (مثل مقدرا یكون وقد كتاب، وھو المنعوت على یعود
 :ومثل فیھ تجزي ال أي) شیئا نفٍس

 )أصابوا؟ ماٌل أم الدھِر وطوُل              َتناٍء أَغیََّرُھم َأدِري وما(
 .أصابوه مال أم والتقدیر
 ومثل) الكراِم من رجٌل ھذا (مثل ومجرورا جارا أو ظرفا جملة شبھ نعتال ویأتي

 ).المكتبِة أماَم برجٍل مررُت(
 كان فإن متبوعھ، لفظ غیر النعت لفظ یكون أن بد ال أنھ متبوعھ للفظ المباین معنى -5

) ضُلالفا الفاضُل الرجُل جاء (مثل لفظیا توكیدا بل نعتا الثاني یكن لم واحدا االثنین لفظ
 .األول للفاضل لفظي توكید الثاني الفاضل ولفظ للرجل، نعت األول الفاضل لفظ

 أو الصفة أو النعت كلمة اللغویین وبعض النحو، كتب مؤلفي بعض یورد :ملحوظة
 جماعة ویرى  اآلخر، معنى على یدل منھا كال وأن مترادفة، ألفاظ أنھا على الوصف
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 ویحددون فرقا، بینھا وأن الوصف، أو الصفة لمةلك مرادفة لیست النعت كلمة أن منھم
 في أو وفاھم ذاھب مثل األحداث في تكون الوصف أو الصفة كلمة بأن الفرق

 الدائمة الصفات من غیرھا ویشمل فیشملھا النعت أما ونائم، ضارب مثل المتغیرات
 ونظرا عدمھ، أو ترادفھا حول الرأي الختالف وجمیل؛ونظرا وقصیر، طویل، مثل
 نقتصر فسوف المشتقات في النحو كتب في استعمالھا غلب الصفة كلمة أن إلى ذلكك

 .المشتق بمعنى الوصف أو الصفة استخدام ونجعل فقط، النعت لفظ استخدام على
 :ھي الفوائد وھذه أجلھا من بھ یؤتي فوائد للنعت :النعت فائدة -3
 ).دا العالَمرأیُت محم( التوضیح وذلك إذا كان المنعوت معرفة مثل -1
 ).عالٌم رجٌل جاء (مثل نكرة المنعوت كان إذا وذلك التخصیص -2
 ).األمیُن الصادُق النبيُّ ربِِّھ رسالَة َبلََّغ)(الرحیِم الرحمِن اِهللا بسم (مثل المدح -3
 ).الفجرُة الكفرُة اِهللا ذكِر عن أعَرَض)(الرجیِم الشیطاِن من باِهللا أعوُذ (مثل الذم -4
 ).البائِس الفقیِر إلى أْحِسْن)(المسكیَن عبَدك ارحم اللھم (مثل الترحم -5
 ).واحدٌة نفخٌة الصوِر في ُنِفَخ فإذا)(كاملٌة َعَشَرٌة تلك (مثل التوكید -6

 أربع منھم جماعة وزاد  النحاة عند المشھورة ھي للنعت الست الفوائد ھذه :ملحوظة
 :ھي أخرى فوائد

 ).واآلخرین األولین عباَده یحشُر اَهللا إن (مثل التعمیم: األولى
 ).وأجنبيٌّ عربيٌّ رجالن زارني (مثل التفصیل: الثانیة
 ).كثیرٍة أو قلیلٍة بصدقٍة َتَصدَّْق (مثل اإلبھام: الثالثة
 )العالَم أخاك رأیُت (مثل عنھ المحدث بحال عالم المتكلم بأن المخاطب إعالم: الرابعة

 :متبوعھ فیھا النعت یتبع التي األمور -4
 والجر، والنصب، الرفع،: الثالثة اإلعراب أوجھ من واحد في منعوتھ النعت یتبع -1

 من اثنین في یتبعھ بأنھ التبعیة ھذه عن ویعبرون والتنكیر، التعریف من واحد وفي
 في یتبعھ اثنان والتنكیر والتعریف منھا، واحد في یتبعھ ثالثة اإلعراب فأوجھ خمسة
 وسیأتي سببیا أم حقیقیا أكان سواء النعت عنھا ینفك ال دائمة لتبعیةا وھذه منھما، واحد

 .قلیل بعد توضیحھما
 في لمنعوتھ التابع ومثال ،)المجُد التلمیُذ نجح (الرفع في لمنعوتھ التابع النعت مثال

 الكتاِب في قرأت (الجر في لمنعوتھ التابع ومثال ،)المؤدَب التلمیَذ رأیت (النصب
 ومثال ،)خشوٍع في ربَّھ یدعو الصالُح العبُد (التعریف في لمنعوتھ التابع الومث ،)الجدیِد
 ).إیماَنُھ یكُتُم فرعوَن آِل من مؤمٌن رجٌل وجاء (التنكیر في لمنعوتھ التابع

 یتبع فإنھ الحقیقي النعت یسمى الذي وھو مستتر لضمیر رافعا النعت كان إذا -2
 والتأنیث التذكیر من واحد وفي والجمع، ثنیةوالت اإلفراد من واحد في أیضا منعوتھ
 .عشرة من أربعة في تبعیتھ بھا ویكمل أیضا خمسة من اثنین في التبعیة ھذه وتكون
 المثنى للمنعوت التابع ومثال ،)المجتھُد التلمیُذ فاز (المفرد للمنعوت التابع النعت مثال

 ،)المجتھدون التالمیُذ فاز (الجمع للمنعوت التابع ومثال ،)المجتھدان التلمیذان فاز(
 المؤنث للمنعوت التابع ومثال) صالٌح رجٌل تحدث (المذكر للمنعوت التابع ومثال

 وصالحة وصالح، والمجتھدون، والمجتھدان، المجتھد، فالنعوت). صالحٌة فتاٌة تحدثت(
 .المنعوت على یعود وھو فاعلھ، ھو مستتر ضمیر فیھ منھا كل
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) خرٍب ضٍب جحُر ھذا (قولھم في بالمجرور المرفوع عتن العرب عن ورد :ملحوظة
 جر بأن ذلك عن أجیب وقد مجرورة، وھي خرٍب بكلمة مرفوع وھو الجحر نعتوا فقد

 لجحر نعت إنھ خرب إعراب في ویقال ضب، وھو للمجرور لمجاورتھا ھو إنما خرب
 معروف وذلك. المجاورة بحركة المحل اشتغال ظھورھا من منع مقدرة بضمة مرفوع

 المبدوءة هللا لكلمة لمجاورتھا الحمد دال بكسر) هللا الحمِد (قراءة ومنھ العرب عند
 .بالكسرة
 ھمزة فكلمة) وعدده ماال جمع الذي ُلَمَزٍة ُھَمَزٍة لكِل ویٌل (الكریم القرآن في وورد
 الذي بأن اآلیة ھذه عن وأجیب معرفة، والذي ماال جمع الذي بعدھا جاء وقد نكرة،
 والتنكیر التعریف في التوافق فیھ یشترط ال والبدل منھا، بدل ھي بل لھمزة نعتا لیست
 یكون وبذلك للذم مقطوع نعت ماال جمع الذي إن قال من ومنھم. والبدل منھ المبدل بین

 .جمع الذي ھو تقدیره محذوف لمبتدأ خبرا
 اِهللا من لكتاِبا تنزیُل (تعالى قولھ في بالنكرة المعرفة نعت غافر سورة في ورد كما

 بالكلمات الجاللة لفظ نعت فقد) العقاِب شدیِد التوِب وقابِل الذنِب غافِر العلیِم العزیِز
 كما صفات ألنھا معنویة ال لفظیة إضافتھا وكلھا العقاب شدید التوب وقابل الذنب غافر
 االنفصال، تقدیر على لیست إضافتھا بأن ذلك عن وأجیب اإلضافة، موضوع في سبق

 . معنویة إضافة فتكون األزمنة جمیع في االستمرار بھا یراد ذإ
 منعوتھ یتبع فإنھ  السببي النعت یسمى الذي وھو ظاھر السم رافعا النعت كان إذا -3
 مجتھٌد تلمیٌذ ھذا (مثل تنكیره أو تعریفھ وفي الثالثة، اإلعراب أوجھ من واحد في

 الخطیَب سمعُت)(أخوه مجتھٍد لمیٍذبت ُأعجبُت)(أخوه مجتھدا تلمیذا أكرمُت)(أخوه
 ).بیاُنھ واضحا خطیبا سمعُت)(بیاُنھ الواضَح

 یحل الذي الفعل معاملة یعامل فإنھ والتأنیث التذكیر وفي والجمع والتثنیة اإلفراد في أما
 كذلك السببي النعت فإن الجمع أو المثنى الفاعل مع اإلفراد یلزم الفعل أن فكما محلھ،
 المذكر الفاعل مع یذكر الفعل أن وكما مجموعا أو مثنى فاعلھ كان ذاإ اإلفراد یلزم

 الظاھر االسم بحسب یؤنث أو یذكر السببي النعت فكذلك المؤنث الفاعل مع ویؤنث
 رجٌل ھذا (مفرد فاعلھ الذي السببي النعت: ذلك وأمثلة منعوتھ بحسب ال بھ المرفوع
 النعت ،)أبواھما صالٌح رجالن ھذان  (مثنى فاعلھ الذي السببي النعت ،)أبوه صالٌح
 مذكر فاعلھ الذي السببي النعت ،)آباُؤھم صالٌح رجاٌل ھؤالء (جمع فاعلھ الذي السببي

 مؤنث فاعلھ الذي السببي النعت ،)أخوھا مجتھٌد تلمیذٌة وھذه أخوه، مجتھٌد تلمیٌذ ھذا(
 ).أخُتھ مجتھدٌة تلمیٌذ ھذا(

 المجموع أو المثنى الفاعل مع جمع أو تثنیة عالمة الفعل تلحق أن یجیز من :ملحوظة
 مررُت (مثل یجمع أو یثني أن السببي النعت في یجیز) البراغیث أكلوني (لغة على

 ).آباؤھم صاِلِحیَن برجاٍل مررُت (و) أبواھما صالَحْیِن برجلین
 مررُت (مثل جمعا بھا المرفوع كان إذا تكسیر جمع الصفة تجمع أن الجمیع أجاز وقد

 ھو الذي اإلفراد من أحسن ذلك واعتبروا) غلماُنُھ ُقعوٍد وبرجٍل آباُؤھم قیاٍم برجاٍل
 آباُؤھم، قیاٍم برجاٍل مررُت (الترتیب على ذلك أمثلة. السالم المذكر جمع من أحسن
 ).آباُؤھم قائمین برجاٍل مررُت آباُؤھم، قائٍم برجاٍل مررُت

 بھ النعت أو نعتھ جواز حیث من االسم ینقسم :بھ ینعت وما األسماء من ینعت ما  -5
 : أقسام أربعة إلى
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 وذلك أخرى أحیانا ومنعوتا أحیانا نعتا یقع أنھ أي األسماء من بھ وینعت ینعت ما  -1
 ومثال لزید، نعت المثال ھذا في ھذا) ھذا زیٌد جاء (نعتا وقوعھ مثال اإلشارة، كاسم

 العالم، كلمة ھو والنعت منعوت المثال ھذا في اھذ) العاِلُم ھذا تحدََّث (منعوتا وقوعھ
 جامد اسم ھذا بعد جاء وإذا ھذا، من بدال العالم كلمة تعرب أن النحاة بعض وأجاز
 ألنھ األصح، على بیان عطف المثال ھذا في فالرجل) الرجُل ھذا تحدََّث (مثل محض
   .نعتا یكون فال بالمشتق یؤول ال جامد

 سواء الضمیر وھو منعوتا یقع وال أصال نعتا یقع ال أي بھ، ینعت وال ینعت ال ما -2
 .غائب أم مخاطب أم متكلم ضمیر أكان

 العلم االسم وھو أصال نعتا یقع وال أحیانا منعوتا یقع أنھ أي بھ، ینعت وال ینعت ما -3
 كلمة تأتي وال نعتھ، والفاضل منعوت، فمحمد) الفاضُل محمٌد جاء (یقال محمد مثل

 .الذات لمجرد موضوع ھو إذ بھ مؤوال وال  مشتقا لیس ألنھ نعتا آخر علم أي أو محمد
 ما ال ینعت وینعت بھ، أي أنھ یقع نعتا أحیانا وال یقع منعوتا أصال  ، وذلك لفظ أي -4

مررُت (و ) لقیُت رجال أيَّ رجٍل(حیث یكون منعوتھا نكرة، وتضاف إلى نكرة مثل 
 ).بفارٍس أيِّ فارٍس

 أن یجوز كما واحد، لمنعوت النعوت تتعدد أن یجوز :المنعوت أو لنعتا تعدد  -6
 : یلي كما ذلك وتفصیل منعوت من أكثر الواحد بالنعت ینعت

 على تعیینھ یتوقف ال متعینا المنعوت وكان واحد، والمنعوت النعوت تكررت إذا  -1
 حذف بارأخ أنھا على بالرفع القطع أو كنعوت، اإلتباع النعوت في جاز النعوت
 :مثل وذلك المتبع تقدم بشرط بعضھا وقطع بعضھا، إتباع أو مبتدؤھا،

 )الُجُزِر وآفُة الُعداِة ُسمُّ                  ھُم الذین قومي َیْبَعَدْن ال(
 )اُألُزِر معاقَد والطیبون                     ُمعتَرٍك بكل النازلون(

 یذبحون كرماء وھم یقتلونھم، أعدائھم على سم فھم الھالك، بعدم للقوم دعاء البیتان
 معاقد طیبون وھم معركة، كل ینزلون وھم جزور، جمع والجزر ویھلكونھا الجزر
 ونعتھ قومي فالمنعوت. وطھارة عفة على أزرھم یعقدون أي إزار جمع واألزر األزر
 اإلتباع، على بالرفع روى الطیبون الثالث والنعت النازلون الثاني والنعت الذین األول

 أعنى تقدیره محذوف لفعل مفعول أنھ على وبالنصب محذوف، مبتدأ خبر أنھ على أو
 .أمدح أو
 مثل كلھا إتباعھا وجب  النعوت بمجموع إال یعرف وال متعین غیر المنعوت كان فإذا

 وأحدھم زید اسم في یشتركون ثالثة ھناك كان إذا) الكاتِب الفقیِھ التاجِر بزیٍد مررُت(
 .كاتب فقیھ والثالث فقیھ، تاجر واآلخر اتب،ك تاجر

 وافقا اتفقا فإن یختلفا أو النعتان یتفق أن فإما بنعتین ونعت متعددا المنعوت كان إذا -2
 اختلفا وإن) كرماَء وبرجاٍل كریمین، برجلین مررُت (مثل جمعا أو تثنیة المنعوت

 برجاٍل مررُت (و) والبخیِل الكریِم بالرجلین مررُت (مثل بالعطف بینھما التفریق وجب
 ).وكاتٍب وشاعٍر فقیٍھ

 المعنى في متحدین العامالن كان فإن متعددا العامل وكان متعددا، المنعوت كان إذا -3
 عمٌرو وانطلق زیٌد ذھب (مثل وجرا ونصبا رفعا للمنعوت تابعا النعت كان والعمل
 عمٍرو على وُجْزُت بزیٍد رُتمر (و) الكریمین َعْمًرا وكلمُت زیدا حدثُت (و) العاقالن

 ). الصالَحین
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 وجب الجر أو النصب أو الرفع حیث من عملھما اختلف أو العاملین، معنى اختلف فإن
 بالنصب) العاقالن أو العاقلین عمٌرو وذھب زیٌد جاء (مثل إتباعھ وامتنع النعت قطع
 ومثل العاقالن ھما أي مبتدأ إضمار على وبالرفع العاقلین، أعنى أي فعل إضمار على

 أي الظریفان أو الظریفین أعنى أي) الظریفان أو الظریفین َعْمرا وكلَّمُت زیٌد انطلق(
 أو أعني أي) الكاتبان أو الكاتبین خالدا وجاوزُت بزیٍد مررُت (ومثل الظریفان، ھما
 .ھما

 مثل بعض على المعاني المختلفة النعوت بعض عطف یجوز :األولى: ملحوظات
 ).والكریِم والشجاِع العالِم یٍدبز مررُت(

 رجٌل وقال (مثل غالبا الجملة وأخرت المفرد قدم وجملة وظرف بمفرد نعت إذا :الثانیة
) مبارٌك أنزلناُه كتاٌب وھذا (مثل الجملة تقدم وقد) إیماَنُھ یكُتُم فرعوَن آِل من مؤمٌن
 ).الكافریَن على أعزٍة ؤمنیَنالم على أذلٍة وُیحبونھ ُیحبُّھم بقوٍم اُهللا یأتي فسوف (ومثل

 ال برجٍل مررُت (مثل بالواو مقرونین تكررھما فیجب إما أو ال النعت یلي قد :الثالثة
 ).شجاٍع وإما كریٍم إما برجٍل ائتني (ومثل) شجاٍع وال كریٍم

 في بمخالفتھ المنعوت عن النعت قطع نعت فیھا التي الجملة في یجوز: النعت قطع  -7
 محذوف، لمبتدأ خبر أنھ تقدیر على والرفع النصب، أو بالرفع اإلعراب حركة

 مجرورا النعت كان إذا أنھ ذلك من وینتج محذوف لفعل مفعول أنھ تقدیر على والنصب
 فیقال یقطع أن یجوز) الكریِم بزیٍد مررت (مثل النصب أو الرفع إلى قطعھ جاز

 أمدح أو أعنى أي) الكریَم زیٍدب مررت (یقال وأن الكریم، ھو أي) الكریُم بزیٍد مررت(
) الصالُح الرجُل جاء (مثل النصب إلى قطعھ جاز مرفوعا النعت كان وإذا الكریَم،
 إلى قطعھ جاز منصوبا النعت كان وإذا أعنى، أي) الصالَح الرجُل جاء (یقال أن یجوز
 الكریم، ھو أي) الكریُم الرجَل رأیت (یقال أن یجوز) الكریَم الرجَل رأیت (مثل الرفع
 .الحطب حمالة أذم أي) الحطِب حمالَة وامرأُتھ (الكریم القرآن في القطع ومن

 علیھ دل إذا النعت أو المنعوت یحذف :دلیل علیھ دل إذا المنعوت أو النعت حذف  -8
 .قلیل النعت حذف ولكن كثیر المنعوت وحذف دلیل،

 اعمْل أِن (ثلم العامل لمباشرة صالحا النعت یكون أن شرطھ المنعوت وحذف
 ِمنَّا (مثل في أو بمن مجرور مقدم اسم بعض یكون أن أو سابغات، دروعا أي) سابغاٍت
 :ومثل أقام وفریق ظعن فریق أي) أقاَم وِمنَّا َظَعَن

 ) وِمیَسِم َحَسٍب في َیفُضُلھا               ِتیَثِم لم قوِمھا في ما قلَت لو(
 حرف وكسر أحد، وھو الموصوف فحذف تأثم، لم یفضلھا أحد قلت لو التقدیر

 .یاء الھمزة وأبدلت تأثم من المضارعة
 في أو بمن مجرور من قبلھ ما بعض یكن لم أو العامل، لمباشرة النعت یصلح لم فإن

 .المنعوت حذف امتنع
 ومثل صالحة سفینة كل أي) غصبا سفینٍة كلَّ یأخُذ (تعالى قولھ النعت حذف أمثلة ومن

: 
   طائال شیئا أي) ُأمنِع ولم شیئا ُأعَط فلم          ُتْدَرٍأ ذا لحربا في كنُت وقد(

 .المدافعة بمعنى المدارأة من ومنعة عز ذا مدافعا تدرأ ذا ومعنى
 وجید فاحم، فرع أي) وجیُد فرٌع لھا مھفھفٍة         ِبكٍر الخدین أسیلِة ورب: (ومثل
 .طویل
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 تطبیق
)1( 

 :اإلعرابي موقعھ وبین یأتي فیما نعت كل استخرج
 )المبین الحق على إنك اهللا على فتوكل (-1
 ) الشجرة من المباركة البقعة في األیمن الوادي شاطئ من نودي أتاھا فلما (-2
 )والسلوى المن علیكم ونزلنا األیمن الطور جانب وواعدناكم عدوكم من أنجیناكم قد( -3
 )حصال غیر عمل إنھ أھلك من لیس إنھ نوح یا قال (-4
 )عظیم أجر عنده اهللا إن أبدا فیھا خالدین مقیم نعیم فیھا لھم وجنات (-5
 )عزیزا نصرا اهللا وینصرك.  …مستقیما صراطا ویھدیك.  …مبینا فتحا لك فتحنا إنا( -6
 )توقدون منھ أنتم فإذا نارا األخضر الشجر من لكم جعل الذي (-7
 )الدین یوم مالك الرحیم الرحمن العالمین رب هللا الحمد (-8
 ورائي األشم والجبل األفق في    موغال أمامي من یبدو البحر -9

 الزرقاء اللجة فوق حمراء   أشعة الغروب في تسكب والشمس    
 جمیال فعال لھا واكسب              فارعھا نفسك وعلیك   -10

)2( 
 :إعرابھ وبین منھا كال استخرج مشتقة غیر ونعوت مشتقة نعوت یلي فیما

 الھوى وعصیان الحزم بطاعة  المنى الرأي ذو الحازم یدرك قد -1
 نشور النشور حتى لھ فلیس   میت بالعلم یحیى لم امرأ وإن -2
 شواھقھ ُتساَمى ال َفَخارا بنیت   وقبلھا عالیات بیوتا بنیَت -3
 ترابا صارت والیوم قلوبا نت   كا التي القلوب عن حدثینى -4
 )شجرھا تنبتوا أن لكم كان ما بھجة ذات حدائق بھ فأنبتنا ماء اءالسم من لكم وأنزل( -5
 )یعملون كانوا بما جزاء المكنون اللؤلؤ كأمثال عین وحور (-6
 )مستطیرا شره كان یوما ویخافون بالنذر یوفون (-7
 )تذكرون لعلكم بینات آیات فیھا وأنزلنا وفرضناھا أنزلناھا سورة (-8
 الِمفضاُل بمالھ الجواد إال  كرھموش الرجال محمدة نال ما -9

 سحاب النجوم دون من حال إذا  صحبتي بي تھتدي لنجم وإني -10
 

)3( 
 بالنعت المرفوع بیان مع منھما كل ومنعوت السببي والنعت الحقیقي النعت یأتي فیما بین

 :السببي
 )نھألوا مختلفا زرعا بھ یخرج ثم األرض في ینابیع فسلكھ ماء السماء من أنزل (-1
 وغرابیب ألوانھا مختلفا وحمر بیض جدد الجبال ومن ألوانھا مختلفا ثمرات بھ فأخرجنا (-2

 )سود
 بینھما وأصلحت أبناؤھما المختلف األسرتین جمعت -3
 خطبتھ بلیغة خطیبا سمعت -4
 جلبابھا طویال فتاة شاھدت -5
 )  آمنا بلدا ھذا اجعل رب إبراھیم قال وإذ (-6
 حرمھ مَعظَّم لھأھ آمن بلد مكة -7
 أموالھم كثیرة أحسابھم كریمة قوم إنھم -8
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)4( 
 :بالمنعوت یربطھا الذي الرابط وبین یأتي فیما الجملة النعت بین
 )للمتقین أعدت واألرض السموات عرضھا وجنة ربكم من مغفرة إلى وسارعوا (-1
 عذابا بناھاوعذ شدیدا حسابا فحاسبناھا ورسلھ ربھا أمر عن عتت قریة من وكأین (-2

 )نكرا
 المحامونا أین أال الكماة قیل   أوائلھم أفنى معشر لمن إنا -3
 )رحم من إال اهللا أمر من الیوم عاصم ال قال الماء من یعصمني جبل إلى سآوي قال (-4
 )المتنافسون فلیتنافس ذلك وفي مسك ختامھ مختوم رحیق من یسقون (-5
 )ربھا بأمر شيء كل تدمر ألیم ابعذ فیھا ریح بھ استعجلتم ما ھو بل (-6
 )المرسلین اتبعوا قوم یا قال یسعى رجل المدینة أقصا من وجاء (-7
 بعیر وال تموت شاة وال   مال فقد الرزیة ما لعمري -8

 كثیر خلق بموتھ یموت   شخص فقد الرزیة ولكن    
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)5( 
 :تقدیره واذكر بینھ محذوف منعوت أو محذوف نعت یأتي فیما

 )المسلمین من إنني وقال صالحا وعمل اهللا إلى دعا ممن قوال أحسن ومن (-1
 راضیا بالخسیسة طرا القوم من   ونجدة حفاظ ذا بالق ولست -2
 )أعجبتكم ولو مشركة من خیر مؤمنة وألمة  (-3
 بمجتھد مقصر وال بمحسن بخیل یقاس ال  -4
 لالوع قرنھ وأوھى یضرھا فلم   لیوھنھا یوما صخرة كناطح  -5
 )سیئا وآخر صالحا عمال خلطوا بذنوبھم اعترفوا وآخرون  (-6

)6( 
 :مناسبة بنعوت اآلتیة الجمل في الفراغ أكمل

 األولى من وأبقى خیر……الدار -2   الوعد یخلف ال……الرجل  -1
 ……بالحق جاء……الرسول -4  ……والدیك رضا إلى بحاجة أنت  -3
 صدیقھ سر یحفظ……الصدیق  -6  ……وأخر ……آیات فیھ الكریم القرآن  -5
 للجسم ضروریان……والحركة……الغذاء  -7
 حرام من بني……قصر من خیر حالل من……بیت  -8

)7( 
 :عندك من جمل في مناسبة بنعوت اآلتیة الكلمات انعت
 قاض  - مدینة – الكتاب – كتاب – إسماعیل – صالح

)8( 
 :عندك من جمل في نعتا اآلتیة الكلمات من كلمة كل اجعل
 مبارك  - غني – سریع – عذب – مھذب – مستقیم

)9( 
 :یأتي ما أعرب

 مشھود یوم وذلك الناس لھ مجموع یوم ذلك اآلخرة عذاب خاف لمن آلیة ذلك في إن (-1
 )معدود ألجل إال نؤخره وما

 الصباح بأنوار یمحى نوره   الفضا في كنجم الحب إنما -2
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 التوكید : ثانیا
ویقال فیھ أیضا التأكید ھو تابع یذكر في الكالم لدفع توھم قد یحملھ الكالم :  التوكید-1

 أو ھو تابع یذكر تقریرا لمتبوعھ، وتأكیدا لھ، أو دفعا الحتمال غیر الحقیقة إلى السامع،
 ).حضر المدعوون كلُّھم(و ) أصدَر األمَر القائُد نفُسُھ(مثل 

 .ولم یعّرف كثیر من النحاة التوكید ألن ألفاظھ محصورة ال یحتاج معھا إلى تعریف
 إما بإعادة اللفظ، أو باستعمال  تقویة الكالم السابق علیھ وتثبیتھ: ھدف التوكید-2

 .كلمات خاصة تثبت المعنى وتدفع الشبھة
  التوكید یتبع المؤكد في إعرابھ رفعا أو نصبا أو جرا: إعراب التوكید-3
 : للتوكید نوعان لفظي ومعنوي، وفیما یأتي بیان كل منھما: أنواع التوكید-4
أو تكراره لتقویتھ، ویتعلق بھ أمور التوكید اللفظي ھو إعادة اللفظ :  التوكید اللفظي-1

 : منھا
، وإما ببعض التغییر فیھ مثل )َظَھَر َظَھَر الحقُّ( إعادة اللفظ إما أن تكون بعینھ مثل -1
قمن توكید ) أنَت بالخیِر حقیٌق َقِمن(، وإما بمرادفھ مثل )فَمھِِّل الكافرین أمِھْلُھم ُرَوْیدا(

 .لحقیق وھو مرادف لھ في المعنى
 ومثل ) فنكاُحھا باطٌل باطٌل(لمكرر في التوكید اللفظي قد یكون اسما مثل  ا-2
 )كساٍع إلى الَھْیجا بغیِر سالِح   أخاك أخاك إن َمْن ال أخا لھ(

 .أخاك األول مفعول لفعل محذوف تقدیره الزم، أخاك الثاني تأكید لألول
 :وقد یكون ضمیرا منفصال مثل

 )ى الشرِّ َدعَّاٌء وللشرِّ جاِلُبإل   فإیاك إیاك الِمراَء فإنھ(
 فإن كان ضمیرا متصال فإنھ یؤكد بضمیر رفع منفصل أیا كان موقعھ اإلعرابي مثل 

أنت تأكید للضمیر ) أكرمُتَك أنَت(أنت تأكید للضمیر المرفوع التاء، و ) قمَت أنَت(
ى ویر. أنت تأكید للضمیر المجرور الكاف) مررُت بَك أنَت(المنصوب الكاف، و 

الكوفیون أنھ یجوز التوكید بالضمیر المنفصل المنصوب في تأكید ضمیر النصب 
ویعربون إیاك تأكیدا للكاف، أما البصریون فیعربونھا في ) أكرمُتك إیاَك( المتصل مثل 

 .ھذه الحالة بدال ال توكیدا
والضمیر المتصل المجرور یؤكد بضمیر متصل مثلھ ولكن یوصل بما وصل بھ 

 .منك الثاني تأكید لألول) عجبُت منَك منَك(المؤكد مثل 
 :ومثل) جاء جاء القاضي(وقد یكون المكرر فعال مثل 

 )أتاِك أتاِك الالحقوَن احبِس احبِس   فأین إلى أین النجاُة ِبَبْغَلتي(
أتاك األول فاعلھ الالحقون، وأتاك الثاني تأكید لھ، احبس األول فعل أمر فاعلھ ضمیر 

 .، واحبس الثاني توكید لألول وال فاعل لھمستتر تقدیره أنت
 :ومثل) نعم نعم سوف أجيء(وقد یكون حرفا للجواب مثل 

 )أخذْت عليَّ َمواِثقا وُعھودا   ال ال أبوُح بُحبِّ َبْثَنَة إنھا(
فإن كان الحرف لغیر الجواب مثل إّن فإنھ یجب أن یفصل بین الحرفین المؤكِّد 

أَیِعُدُكْم أنكم إذا (ید ما اتصل بالمؤكَّد إن كان ضمیرا مثل والمؤكَّد، وأن یعاد مع التوك
أّن في أّنكم مخرجون تأكید ألّن األولى في ) ِمتُّْم وكنتم ترابا وعظاما أنكم ُمخَرجون

 .، وال یقال فیھ أنكم أنكم مخرجون دون فصل بینھما.أنكم إذا متم
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إن محمدا إن (ضمیره مثل فإن كان مع الحرف اسم ظاھر فإنھ یعاد االسم الظاھر أو 
وھو األولى لعدم التكرار، ولعدم إیھام أن ) إن محمدا إنھ فاضٌل(أو ) محمدا فاضٌل

 :فإذا جاء الحرفان متصلین فذلك شاذ مثل. الثاني غیر األول
 )َیَرَیْن َمن أجاره قد ُأضیما   إّن إّن الكریم یحُلم ما لم (

 :ومن ھذا الشاذ أیضا قولھ
 )وال ِلِلما بِھْم أبدا دواُء    یكفي لما بيفال واِهللا ال(

، والغالب عند النحاة الفصل )قرأُت الدرَس قرأُت الدرَس(وقد یكون المكرر جملة مثل 
كال سیعلمون، ُثمَّ كال : (بین الجملتین بحرف العطف ثم، وقد تأتي الفاء قلیال مثل

واِهللا َألْغُزَونَّ (ما ورد دون فصل وم). أوَلى َلَك فأوَلى، ثمَّ أوَلى لك فأولى(و ) سیعلمون
 .ثالث مرات) قریشا

ضربُت زیدا ضربُت (وإذا أوھم العطف التعدد في المعنى أو الجمل فیجب تركھ مثل 
فإنھ لو قیل ضربت زیدا ثم ضربت زیدا ألوھم أن الضرب تكرر مرتین تراخت ) زیدا

 .إحداھما عن األخرى، مع أن الغرض أنھ وقع مرة واحدة مؤكدة
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 التكرار یقع إلى ثالث فقط التفاق األدباء على انتفاء أكثر منھا في :األولى: ملحوظات
 .كالم العرب

 التوكید اللفظي الذي یكون بإعادة الجملة ال یؤثر في إعراب ما بعده، وال یتأثر :الثانیة
) ھُدنجح المجتھُد نجح المجت(بما قبلھ، أي ال یكون عامال وال معموال، فإذا قلنا مثال 

فإننا نعربھا مفصلة كما ھي نجح فعل ماض، المجتھد فاعل، نجح الثانیة فعل ماض، 
 .المجتھد فاعل والجملة الثانیة المحل لھا من اإلعراب توكید لفظي للجملة األولى

 األكثر في التوكید اللفظي أن یكون في الجمل وكثیرا ما یقترن بعاطف وھو ثم، :الثالثة
فاء، والعطف إنما ھو عطف صورة، ألن بین الجانبین تمام وقد یقترن أحیانا بال

االتصال فال تعطف الثانیة على األولى حقیقة، إذ لو كان الحرف عاطفا حقیقة لكان ما 
 .بعده معطوفا على ما قبلھ ال تأكیدا لھ

النفس والعین، وكال وكلتا، :  التوكید المعنوي لھ سبعة ألفاظ ھي: التوكید المعنوي-2
 :یع، وعامة، وھي مجموعات لكل مجموعة تفصیلھا وأحكامھا كما یأتيوكل وجم

 نفس وعین ویؤكد بھما لرفع المجاز عن الذات، أو لرفع توھم غیر الحقیقة، وذلك -1
حضر األمیر فإنھ یحتمل أن یكون ھو قد جاء، وأن یكون قد جاء خبره، : ألنھ إذا قیل

) عیُنھ(أو ) حضر األمیُر نفُسھ(لتوھم یقال أو رسولھ، أو كتاب منھ، فإذا أرید دفع ھذا ا
 .فال یقدر مضاف ویكون الكالم على حقیقتھ وأن الذي حضر ھو األمیر ال غیره

جاء المعلُم نفُسُھ، جاءِت المعلمُة (ویجب اتصال نفس وعین بضمیر مطابق للمؤكد مثل 
 ).نفُسھا

أما إذا كان مثنى أو وإذا كان المؤكد مفردا فإن نفس وعین تطابقانھ في اإلفراد، 
مجموعا فإن األصح أن نفس وعین تجمعان على وزن أفعل أي أنفس وأعین فیقال 

، وال یثنیان لالستغناء بكال وكلتا في )رأیُت األوالَد أنفَسھم(و ) رأیُت الولدیِن أنفَسھما(
 .توكید المثنى عن تثنیتھما، وھناك قول بإبقائھما بلفظ اإلفراد مع المثنى

 من لفظ نفس وعین منفردا، فإذا جاءا معا فإن لفظ نفس یجب أن یسبق لفظ ویأتي كل
 .وال یجوز تقدیم عینھ) حضر محمٌد نفُسُھ عیُنُھ(عین فیقال مثال 

جاء (ویتبع كل من نفس وعین المؤكد بھما في إعرابھ رفعا، ونصبا، وجرا مثل 
 )المشروَع للمھندِس نفِسھقدمُت ) (حدثُت المھندَس نفَسُھ في األمِر) (المھندُس نفُسھ

 كال وكلتا ویؤكد بھما لرفع توھم عدم إرادة الشمول، فإذا قیل جاء الرجالن فإنھ -2
فإن ذلك یفید أن االثنین ) جاء الرجالن كالھما(یحتمل أن یكون قد جاء أحدھما فإذا قیل 

 .االثنتانیفید أنھ لم تأت إحداھما بل جاءت ) جاءت المرأتان كلتاھما(قد جاءا، وكذلك 
 :وللتأكید بكال وكلتا شروط أربعة ھي ما یأتي

 . أن یكون المؤكد بھما داال على اثنین-1
 أن یصح حلول الواحد محلھما فال یجوز على المذھب الصحیح أن یقال اختصم -2

الرجالن كالھما؛ ألن الفعل اختصم ال یقع إال من اثنین فال یتوھم أن یكون المراد 
 . فال حاجة للتأكید في مثل ھذا الفعلاختصم أحد الرجلین

مات علي :  أن یكون ما أسند إلیھما غیر مختلف في المعنى فال یصح أن یقال-3
 .وعاش خالد كالھما؛ ألنھما لیسا مجتمعین في شيء واحد

 . أن یتصل بھما ضمیر یعود على المؤكد بھما-4
 د رفعا أو نصبا أو جراوتعرب كال وكلتا إعراب المثنى ویكون كل منھما تابعا للمؤكَّ
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نجح المجدان كالھما، رأیُت المتفوقین كلیھما، نظرت إلى ( إذا جاء بعد المؤكد مثل 
، أما إذا جاء أي منھما قبل المؤكد فإنھما یعربان إعراب االسم )الرسالتین كلتیھما

، جاء كال الرجلین، رأیت كال الرجلین(المقصور أي تقدر علیھما الحركات للتعذر مثل 
 )مررت بكال الرجلین

 كل وجمیع ویؤكد بھما لرفع احتمال إرادة الخصوص بلفظ العموم، أو لرفع احتمال -3
تقدیر لفظ بعض مضاف إلى متبوعھما، فإذا قیل جاء القوم فإنھ یحتمل أن یكون المراد 

جاء القوُم (أو ) جاء القوُم كلُّھم(أن الجمیع جاءوا، أو أن بعضھم قد جاء، فإذا قیل 
 .فإنھ یرتفع ذلك االحتمال وتفید الجملة المؤكدة أن المجيء حصل من الجمیع) جمیُعھم

 :وللتأكید بكل وجمیع ثالثة شروط ھي
  أن یكون المؤكد بھما غیر مثنى، أي مفردا أو جمعا-1
فسجد المالئكُة (مثال المتجزىء بذاتھ .  أن یكون المؤكد بھما متجزئا بذاتھ أو بعاملھ-2

ومثال المتجزىء بعاملھ ). جاء الرجاُل كلُّھم(ألن المالئكة أفراد، ومثل ) عونكلُّھم أجم
فإذا لم یكن . فإن العبد یتجزأ من حیث شراؤه ال من حیث ذاتھ) اشتریُت العبَد كلَُّھ(

االسم متجزئا ال بذاتھ وال بعاملھ فال یجوز تأكیده بكل أو جمیع فال یقال حضر الرجل 
 .كلھ أو جمیعھ

ولقد أریناه آیاِتنا كلَّھا فكذََّب (تصل بھما ضمیر یعود على المؤكد ویطابقھ مثل  أن ی-3
 )وَأَبى

 ویكون لفظ كل ولفظ جمیع حین یؤكد بأي منھما تابعا للمؤكد في إعرابھ رفعا ونصبا 
 .وجرا

 عامة وھي لفظة یؤكد بھا للداللة على الشمول مثل كل وجمیع وقد استعملھا العرب -4
وكثیر من النحویین لم یعدھا من ألفاظ ) جاء القوُم عامتُّھم(لشمول مثل في إفادة ا

التوكید، وممن عدھا من ألفاظ التوكید سیبویھ فھي للتوكید عنده وتفید التعمیم، وتعرب 
 .توكیدا وعند غیره ومنھم أبو العباس المبرد بمعنى أكثرھم، وتعرب بدل بعض من كل

والشروط األخرى كحكم كل وجمیع، وكذلك في وحكمھا في إضافتھا لضمیر المؤكد 
 تبعیتھا للمؤكد في إعرابھ، ولكنھا تنفرد بأن لفظھا بالتاء مع المذكر ومع المؤنث مثل 

 ).وقف الرجاُل عامتُّھم) (اشتریُت العبَد عاَمتَُّھ(
جاء الركُب ( یؤتى بعد كل بلفظ أجمع للمفرد المذكر وذلك لقصد تقویة الشمول مثل -5

جاءِت (، وبلفظ جمعاء للمفردة المؤنثة مثل )اشتریُت العبَد كلَُّھ أجمَع(ومثل ) أجمُعكلُّھ 
، وبلفظ أجمعین لجمع المذكر )اشتریُت اَألَمَة كلَّھا جمعاَء(ومثل ) القبیلُة كلُّھا جمعاُء

جاءِت النساُء كلُّھن (، وبلفظ ُجَمع لجمع المؤنث مثل )جاء الرجاُل كلُّھم أجمعون(مثل 
 )ُعُجَم

ویغلب في ھذه األلفاظ أن تأتي بعد لفظ كل، وال تضاف إلى ضمیر المؤكد، وقد ورد 
وإن جھنَم (ومثل ) ُألْغِوَینَُّھْم أجمعین(مجیئھا دون كل ودون ضمیر المؤكد مثل 

 )َلَمْوِعُدھم أجمعین
 .وال تثنى ھذه األلفاظ على الصحیح كما ھو مذھب البصریین ألن ذلك لم یسمع

ولو شاء ربَُّك آلَمَن َمْن (تأتي كلمة جمیعا منصوبة فتكون حاال ال توكیدا مثل  :ملحوظة
 )في األرِض كلُّھم جمیعا

 : بین النعت والتوكید فرقان: الفرق بین النعت والتوكید-5
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سبِِّح اسَم ربَِّك األعلى، الذي ( النعوت إذا تكررت یجوز فیھا العطف وتركھ مثل -1
جاء (أما التوكید فإذا اجتمعت ألفاظھ فال تتعاطف مثل ). دََّر َفَھَدىخلق َفَسوَّى، والذي َق

ال یصح أن یقال نفسھ وعینھ؛ ألنھما بمعنى واحد، والشيء ال ) الرجُل نفُسُھ عیُنُھ
 .یعطف على نفسھ بخالف النعوت فھي متخالفة

 المعرفة وال  النعت یجوز أن یتبع المعرفة وأن یتبع النكرة، أما التوكید فال یتبع إال-2
یجوز أن یتبع النكرة فال یقال جاء رجل نفسھ؛ ألن التوكید معرفة بإضافتھ للضمیر فال 

 .یتبع النكرة
 ھو مذھب البصریین سواء أكانت النكرة محدودة - وھو عدم جواز توكید النكرة -وھذا 

 .مثل یوم، ولیلة، وشھر، وحول، أو غیر محدودة مثل وقت، وزمن، وحین
ألن ذلك ) صمُت شھرا كلَُّھ(فیین أنھ یجوز توكید النكرة المحدودة مثل ومذھب الكو

 یحقق فائدة حیث یرفع احتمال صیام بعض الشھر، واستدلوا لذلك بقول شاعر 
 )تحمُلني الذَّْلفاُء َحْوال َأْكَتعا   یا لیتني كنُت صبیا ُمرَضعا(

رة أرنبتھ، وأكتع بمعنى الذلفاء اسم امرأة، وھو من الذلف بمعنى صغر األنف واستدا
 أجمع توكید للفظ حول وھو نكرة، وبقول شاعر آخر 

 )یا لیت ِعَدَة َحْوٍل كلِِّھ َرَجُب   لكنھ شاَقُھ أن قیل ذا َرَجُب(
بروایة كلھ بالجر توكیدا للفظ حول وھو نكرة، والمانعون یرون روایة ھذا البیت برفع 

 .محل رفع خبر لیتكلھ على أنھا مبتدأ ورجب خبره والجملة في 
یؤكد الضمیر بألفاظ التوكید المعنوي وھي نفس وعین وكل وذلك :  توكید الضمیر-6

 :بحسب ما یلي
 ضمیر الرفع المنفصل یؤكد بألفاظ التوكید دون حاجة إلى تكرار الضمیر أو -1

أنَت نفُسك كنَت أحَد ) (أنا نفسي ذھبُت َمَع أخي(اشتراط آخر؛ الستقاللھ بنفسھ مثل 
 ).ھم أنفُسھم شاركوا في الرحلِة)(لمستفیدین من ھذه الفكرِةا

 ضمیر الرفع المتصل سواء أكان مستترا أم بارزا ال یؤكد بالنفس أو بالعین إال بعد -2
اذھبوا أنتم أنفُسكم ) (ٌقْم أنَت نفُسَك بدراسِة الموضوِع(تأكیده بالضمیر المنفصل مثل 

س كما إذا قیل ھند ذھبت نفسھا، ولیلى خرجت ، وذلك لتجنب وقوع اللب)إلى المكتبِة
عینھا فإن ذلك یحتمل أن تكون نفس ھند قد ذھبت، وأن عین لیلى قد خرجت، وأال 
یكون ذلك من قبیل التأكید، ومنعا لھذا اللبس یشترط اإلتیان بالضمیر المنفصل قبل 

ضا فإن الضمیر ، وأی)َلیَلى خرجْت ھي عیُنھا(و ) ھنٌد ذھبْت ھي نفُسھا(التوكید مثل 
المرفوع المتصل بمنزلة الجزء فكرھوا أن یؤكدوه أوال بمستقل من غیر جنسھ، فأكدوه 

 .أوال بمستقل من جنسھ وھو الضمیر المنفصل تمھیدا لتوكیده بمستقل من غیر جنسھ
وھذا االشتراط إنما یكون فقط إذا كان التوكید بالنفس والعین، فإذا كان التوكید بكل فال 

 ).قوموا أنتم كلُّكم(ویجوز أن یقال دون اشتراط ) قوموا كلُّكم(یھ ذلك مثل یشترط ف
 ضمیر النصب أو الجر المتصل یؤكد بنفس أو بعین أو بكل دون حاجة إلى اشتراط -3

مررُت (و ) رأیُتكم كلَُّكم(و ) رأیُتَك نفَسَك أو عیَنَك(توكیده بضمیر منفصل أوال مثل 
 ). بكم كلِّكممررُت(و ) بك نفِسك أو عیِنك
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 تطبیق
)1( 

في الجمل اآلتیة توكید لفظي أو معنوي استخرج كال منھا وبین المؤكد وموقع التوكید 
 :من اإلعراب

 )قل فللھ الحجة البالغة فلو شاء لھداكم أجمعین (-1
 یكونان لألحزان أورى من الزند   أرى أخویك الباقیین كلیھما-2
 )ا مما تنبت األرضسبحان الذي خلق األزواج كلھ (-3
 وإن سر بعضھم أحیانا    فتولوا بغصة كلھم منھ-4
  ال تغامر بمالك كلھ تسلم من الخطر-5
 ربح البیع أبا یحیى ربح البیع:  قال النبي صلى اهللا علیھ وسلم لصھیب-6
 )اذھبوا بقمیصي ھذا فألقوه على وجھ أبي یأت بصیرا وأتوني بأھلكم أجمعین (-7
 م شقوا الطریق العمال أنفسھ-8
وكان متكئا فجلس قال أال وشھادة الزور، أال (.. من حدیث شریف عن الكبائر -9

 )وشھادة الزور، أال وشھادة الزور
  الوزیر عینھ سلم الجائزة للمتفوق-10

)2( 
في الجمل اآلتیة وردت كلمات نفس وعین وكل وجمیع مؤكدة أحیانا وغیر مؤكدة 

 :ن إعراب غیر المؤكد منھاأحیانا أخرى بین كال منھا وبی
 )فرددناه إلى أمھ كي تقر عینھا وال تحزن ولتعلم أن وعد اهللا حق (-1
 )ساء مثال القوم الذین كذبوا بآیاتنا وأنفسھم كانوا یظلمون (-2
  ال تصل الحقوق إلى أصحابھا إذا كانوا ھم أنفسھم ال یسعون للحصول علیھا-3
 ) آتي الرحمن عبداإن كل من في السموات واألرض إال (-4
 )وتلك حدود اهللا ومن یتعد حدود اهللا فقد ظلم نفسھ (-5
 )كذبوا بآیاتنا كلھا فأخذناھم أخذ عزیز مقتدر (-6
 )وإن كل لما جمیع لدینا محضرون (-7
  احرص على االستفادة من العلماء جمیعھم-8
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  أم موسى عینھا كانت قلقة على موسى وتخشى علیھ من فرعون وأعوانھ-9
  الظالم نفسھ سینال جزاءه الذي یستحقھ-10
 فتھون غیر شماتة الحساد   كل المصائب قد تمر على الفتى-11
  جمیع الناس في حاجة إلى عفو ربھم ومغفرتھ-12

)3( 
 :أكمل الفراغ في الجمل اآلتیة بتوكید مناسب

 شاركوا في االحتفال..…… الریاضیون-1
 یریة وقدما المال لھاإلى المبرة الخ..…… ذھب المتبرعان-2
 قد خلقنا من أصل واحد..…… ال تستكبر على غیرك فإننا-3
 في الموضوع وال تعتمد على غیره..…… اسأل الخبیر-4
 قد سمعتم الدرس..…… إنكم-5
 بالعمل إذا كنت قادرا وال توكل بھ غیرك..…… قم-6
 وأثق في إخالصك..…… إني أعتز بصداقتك-7
 عدة أوالدھما في أثناء دراستھمبمسا..…… قامت المرأتان-8
 یقومون بتعھد مزروعاتھم واإلشراف علیھا..…… المزارعون-9

 حضروا إلى المدرسة ولم یتغیب أحد..…… الطالب-10
)4( 

 ھات ثالث جمل من إنشائك في كل منھا توكید لفظي مرة السم، ومرة لحرف، ومرة -أ
 .لجملة

 :لتوكید اآلتیة ھات من إنشائك جمال تستخدم فیھا ألفاظ ا-ب
  كلتا– كال – جمیع – كل – عین –نفس 

)5( 
 :أعرب ما یأتي

ھأنتم أوالء تحبونھم وال یحبونكم وتؤمنون بالكتاب كلھ وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا  (-1
 ).خلوا عضوا علیكم األنامل من الغیظ

 )فوربك لنسألنھم أجمعین عما كانوا یعملون (-2
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 العطف: ثالثا
عطف نسق، وعطف بیان، وقد عد بعض النحاة كال منھما قسما قائما : العطف نوعان

ا آخرون نوعا واحدا ینقسم إلى قسمین، بذاتھ من التوابع فالتوابع عندھم خمسة، وعدھم
والتوابع عندھم أربعة، وقد اخترنا ھذا الرأي واعتبرنا العطف تابعا واحدا ینقسم إلى 

 :قسمین، ونبدأ بالقسم األول منھما
 عطف النسق

 العطف في اللغة ھو الرجوع إلى الشيء بعد االنصراف عنھ، وفي : معنى العطف-1
ع یتوسط بینھ وبین متبوعھ أحد حروف العطف التسعة االصطالح عطف النسق ھو تاب

 .وھي الواو، والفاء، وثم، وحتى، وأو، وأم، وبل، ولكن، وال
  یتكون العطف من معطوف علیھ وھو المتبوع الذي یسبق حرف : أركان العطف-2

العطف ومعطوف وھو التابع الذي یأتي بعد حرف العطف، وعاطف وھو الحرف الذي 
محمد معطوف ) جاء محمٌد وخالٌد(بعیة المعطوف للمعطوف علیھ، مثل یكون سببا في ت

 علیھ والواو حرف العطف وخالد معطوف على محمد
 یسمى العطف بالحرف عطف النسق ألن الكالم فیھ ینتظم : تسمیة عطف النسق-3

على نسق واحد أي نظام واحد لإلعراب حیث یتبع المعطوف المعطوف علیھ في 
 إعرابھ

 قد یتوسط بین التابع والمتبوع :رف غیر عاطف بین التابع والمتبوع توسط ح-4
فأي في ھذه ) َلِقیُت الَغَضْنَفَر أي األسد(حرف غیر حروف العطف وھو أي في مثل 

 .الجملة حرف تفسیر، واألسد عطف بیان للغضنفر، ولیس عطف نسق
 یقع في األفعال،  یقع العطف  في األسماء و: وقوع العطف في األسماء وفي األفعال-5

الفعل یھتم معطوف ) یھتمُّ سعیٌد بدروِسِھ ویحافُظ على َتَفوُِّقِھ(ومثال وقوعھ في األفعال 
 .علیھ، والفعل یحافظ معطوف، والواو حرف العطف

 : تنقسم حروف العطف إلى قسمین: تقسیم حروف العطف-6
و ھو ستة  قسم یقتضي التشریك بین المعطوف والمعطوف علیھ لفظا ومعنى -1

ومعنى التشریك في اللفظ والمعنى . الواو، والفاء، وثم، وحتى، وأو، وأم: حروف
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أن المعطوف یكون مشاركا للمعطوف علیھ لفظا أي في إعرابھ ومشاركا لھ في الحكم 
فإن بكرا یشارك عمرا في إعرابھ، ) جاء عمٌرو وبكٌر(الذي یعطى لھ فإذا قیل 

 .المجيء إلیھویشاركھ في الحكم أي في نسبة 
واألربعة األول من ھذه الحروف وھي الواو، والفاء، وثم، وحتى تشرِّك تشریكا مطلقا، 

أزیٌد في (أما الحرفان اآلخران وھما أو، وأم فإنھما یشرِّكان تشریكا مقیدا، ألنھ إذا قیل 
فإن القائل بذلك یعلم أن في الدار أحد المذكورین وھو غیر عالم ) الداِر أم عمٌرو؟

بتعیینھ فالذي بعد أم مساو لما قبلھا في الصالحیة لثبوت الحكم لھ أي االستقرار في 
 .الدار أو انتفائھ، وحصول المساواة یستفاد من أم ومثلھا أو، وال یقتضیان إضرابا

 قسم یقتضي التشریك في اللفظ فقط دون المعنى، ألنھ یثبت لما بعده ما انتفى عما -2
بل تنفي المجيء عن ) جاء حامٌد بل محسٌن(ولكن وال مثل قبلھ أو بالعكس وھو بل 

 .والتشریك ھنا في اللفظ فقط أي في اإلعراب. حامد وتثبتھ لمحسن
 : معاني حروف العطف-7
، وھي قد تعطف )نجح أحمُد وحسانٌّ( الواو وھي لمطلق الجمع أي دون ترتیب مثل -1

كذلك (، وقد تعطف متقدما مثل )ولقد أرسلنا نوحا وإبراھیَم(متأخرا في الحكم مثل 
فأنجیناه وأصحاَب (، وقد تعطف مصاحبا مثل )ُیوِحي إلیك وإلى الذین من قبِلك اُهللا

 ).السفینِة
 تختص الواو من بین حروف العطف بأنھا تعطف اسما على اسم ال یكتفي بھ :ملحوظة

جلسُت بیَن  (، ومثل)اصَطفَّ ھذا وأخوه(، ومثل )اختصم زیٌد وعمٌرو(في الكالم مثل 
فإن االختصام واالصطفاف والبینیة من المعاني التي ال تقوم بواحد فال ) زیٍد وعمٍرو

وال یجوز أن . یقال اختصم زید، أو اصطف ھذا، أو جلست بین زید ویكتفى بذلك
 .یعطف في مثل ھذه المواضع بغیر الواو من حروف العطف

 تأخر المعطوف عن المعطوف علیھ،  الفاء وھي للترتیب والتعقیب، ومعنى الترتیب-2
ومعنى التعقیب اتصال المعطوف بالمعطوف علیھ، أي وقوعھ بعده بال مھلة بینھما مثل 

الذي خلَق (إذا كان مجيء محمد بعد مجيء محمود مباشرة ومثل ) جاء محموٌد فمحمٌد(
ما ثالثة وكان بینھ) دخلُت البصرَة فبغداَد(وتعقیب كل شيء بحسبھ، فإذا قیل ). فسوَّى

أیام وكان الدخول قبل انتھاء الیوم الثالث فذلك ترتیب وتعقیب، وإذا كان الدخول بعد 
 .انتھاء األیام الثالثة فال یجوز استعمال الفاء

وتختص الفاء من بین حروف العطف بأنھا تعطف على الصلة ما ال یصح أن یكون 
قومان فَیْغَضُب علىٌّ اللذان ی(صلة لخلوه من الضمیر العائد على الموصول مثل 

فیغضب معطوف على یقومان، ولیس في یغضب ضمیر یعود على ) أخواك
الذي یطیُر فیغضُب زیٌد (ومثل ) الذي یقوُم أخواك فیغضُب ھو زیٌد(الموصول، ومثل 

، وإنما جاز )ألم تَر أن اَهللا أنزل من السماِء ماًء فتصبُح األرُض ُمْخَضرًَّة(ومثل ) الذباُب
لفاء ألنھا تدل على السببیة فاستغنى بھا عن الرابط، وال یكون ذلك مع الواو ذلك مع ا

فیجوز ) الذي یطیُر ویغضُب منھ زیٌد الذباُب(أما إذا ذكر الرابط مثل . أو ثم أو غیرھما
 .أن یعطف بالواو لوجود الرابط وھو الھاء في منھ

عن المعطوف علیھ،  ثم وھي للترتیب والتراخي، ومعنى الترتیب تأخر المعطوف -3
جاء ھشاٌم ثم (ومعنى التراخي انفصال المعطوف عن المعطوف علیھ وتأخره عنھ مثل 
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واُهللا خلقكم من تراٍب ثم (إذا كان مجيء حامد متأخرا عن مجيء ھشام، ومثل  ) حامٌد
 ).َفَأْقَبَرُه ثم إذا شاء َأْنَشَره(ومثل ) من نطفٍة

ا تفید ترتیب أجزاء ما قبلھا ذھنا من األضعف  حتى وھي لمطلق الجمع كالواو ولكنھ-4
 .إلى األقوى أو بالعكس

 :وللعطف بحتى شروط أربعة
 أن یكون المعطوف بعضا من المعطوف علیھ حقیقة أو بالتأویل، والبعض الحقیقي -1

قدم (، أو فردا من جمع مثل )أكلُت السمكَة حتى رأَسھا(قد یكون جزءا من كل مثل 
 ).أكلُت التمَر حتى الُبْرنيَّ(، أو نوعا من جنس مثل )اُةالُحجاُج حتى الُمش

 أما البعض بالتأویل فھو مثل  
 )والزاَد حتى َنْعَلُھ ألقاھا  ألقى الصحیفَة كي یخفَف َرْحَلُھ(

 .فھو على تأویل ألقى ما یثقلھ حتى نعلھ
لزیادة  أن یكون المعطوف غایة في زیادة أو نقص والزیادة حسیة أو معنویة مثال ا-2

مات الناُس (، ومثال الزیادة المعنویة )فالٌن َیَھُب األعداَد الكثیرَة حتى األلوَف(الحسیة 
المؤمُن ُیْجَزى بالحسناِت حتى مثقاِل (ومثال النقص ) حتى األنبیاُء، أو حتى الملوُك

 )غلبك الناُس حتى الصبیاُن، أو حتى النساُء(و ) الذرِة
 .را فال یجوز أن یقال قام الناس حتى أنا أن یكون المعطوف اسما ظاھ-3
 أن یكون المعطوف مفردا ال جملة فإن كان ما بعدھا جملة فھي حرف ابتداء أو -4

استئناف، ومنھم من قال تعطف الجمل فتكون الجملة كلھا معطوفة على الجملة التي 
 قبلھا مثل 

 )َن بَأْرَساِنوحتى الجیاُد ما ُیَقْد   َسَرْیُت بھم حتى َتِكلَّ َمِطیُّھم(
سریت بھم أي سرت مبكرا آخر اللیل، تكل مطیھم تتعب، والمطي اسم جنس جمعي 

فقد عطفت . للمطیة وھي الدابة، واألرسان جمع رسن وھو الحبل الذي تقاد بھ الدابة
جملة تكل جیادھم على سریت بھم، وحتى الجیاد استئناف الجملة فیھ معطوفة على 

 .الجملة قبلھا
ذا عطف بحتى على مجرور فاألحسن إعادة الجار لیقع الفرق بین العاطفة  إ:ملحوظة

اعتكفُت في الشھِر حتى (والجارة، وقیل تلزم إعادتھ إذا كان المعطوف لفَظ آِخر مثل 
فإذا لم یكن المعطوف لفَظ آِخر وتعین العطف لم تلزم إعادة الجار مثل ) في آخِرِه

 )عجبُت من القوِم حتى َبِنیِھم(
 :و وھي تفید المعاني التالیة أ-5
 )تزوْج زینَب أو أخَتھا( التخییر وذلك بعد الطلب مثل -1
 )جالِس العلماَء أو الزھاَد( اإلباحة وھي بعد الطلب أیضا مثل -2

 الفرق بین التخییر واإلباحة أن التخییر یمنع الجمع بین المعطوف والمعطوف :ملحوظة
 .علیھ، واإلباحة ال تمنعھ

إذا كان المتكلم شاكا في الجائي )  جاء عليٌّ أو أحمُد(یكون بعد الخبر مثل  الشك و-3
 ).قالوا لبثنا یوما أو بعَض یوٍم(منھما، ومثل 

 اإلبھام ویكون أیضا بعد الخبر وذلك إذا كان المتكلم عالما بالحكم ولكنھ یرید اإلبھام -4
 لعلى ُھًدى أو في ضالٍل وإنا أو إیاكم(ومنھ ) جاء زیٌد أو عمٌرو(على السامع مثل 

فالمتكلم في اآلیة یعلم یقینا أن من َعَبَد اهللا وأفرده باأللوھیة یكون على ھدى، ) مبیٍن
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وأن من أشرك معھ غیره یكون في ضالل مبین، ولكنھ أورد الكالم في صورة 
 .االحتمال لیسترعي انتباه المخاطب ویحملھ على سماع الكالم وتفھمھ

 )الوا كونوا ُھودا أو َنصاَرى تھتدواوق( التفصیل مثل -5
 )الكلمُة اسٌم أو فعٌل أو حرٌف( التقسیم مثل -6
فالمتكلم یرید اإلضراب عن الكالم األول ) أنا مسافٌر الیوَم أو مقیٌم( اإلضراب مثل -7

 .وإثبات ما بعد أو
ا  وھذا المعنى وھو اإلضراب ذھب الكوفیون وبعض البصریین إلى أنھا تفیده،  وقالو

إنھا تفید اإلضراب مطلقا أي سواء تقدمھا خبر مثبت أو منفي، أو أمر أو نھي، وسواء 
 .أعید معھا العامل في الكالم المتقدم علیھا أم لم یعد

 :ویرى سیبویھ أنھا تفید اإلضراب بشرطین
ما حضر عليٌّ أو ما (أن یتقدمھا نفي أو نھي، والثاني أن یعاد معھا العامل مثل : األول

 )ال َیُقْم بكٌر أو ال َیُقْم خالٌد(ومثل ) خالٌدحضر 
  بمعنى الواو وذلك إذا أمن اللبس مثل -8
 )ما بین ُمْلِجم ُمْھِرِه أو ساِفِع   قوٌم إذا سمعوا الصَّریَخ رأیَتھم(

ومعنى سافع قابض على ناصیة فرسھ ینتظر أن یأتیھ غالمھ باللجام وھو عبارة عن 
 استعدادھم إلجابة الصریخ 

 )كما أتى ربَّھ موسى على َقَدِر  جاء الخالفَة أو كانت لھ َقَدرا(ومثل 
 .أي وكانت لھ قدرا

 تأتي إما التي تسبقھا مثیلتھا بمعنى أو أي تفید التخییر واإلباحة والشك :ملحوظة
جاِلْس إما الحسَن وإما ابَن (و ) َتَزوَّْج إما ھندا وإما أخَتھا(واإلبھام والتقسیم مثل 

وھي ). الكلمُة إما اسٌم وإما فعٌل وإما حرٌف(و ) جاء إما زیٌد وإما عمٌرو(و ) سیریَن
بمنزلة أو في المعنى فقط ال في العطف، ألنھا تكون معھا الواو والواو حرف عطف 
فال تكون إما حرف عطف، ألن حرف العطف ال یدخل على حرف العطف، وقد ذھب 

ما األولى فھي حرف تفصیل ولیست عاطفة أما إ. بعض النحاة إلى أنھا عاطفة مثل أو
 .باتفاق

 أم وھي للتسویة أو لطلب التعیین إذا كانت متصلة، ولإلضراب إذا كانت منقطعة، -6
وتكون أم متصلة إذا وقعت بعد ھمزة، وتسمى كذلك معادلة لمعادلتھا الھمزة في 

یل ذلك فیما التسویة أو في طلب التعیین، وتكون منقطعة إذا لم تقع بعد ھمزة وتفص
 :یأتي

سواٌء ( تأتي أم للتسویة إذا دخلت على جملة تكون ھي معھا في محل المصدر مثل -1
التقدیر سواء عندي قیامك وقعودك، ویعرب ما بعد الھمزة في ) عندي َأُقْمَت أم َقَعْدَت

 .ھذه الجملة في تأویل مبتدأ مؤخر
وھو األكثر كالمثال السابق ومثل وتكون الجملة المعطوفة بأم والمعطوف علیھا فعلیتین 

والتقدیر إنذارك وعدم إنذارك عندھم ) سواٌء علیھم أأنذرَتھم أم لم ُتنِذرھم ال یؤمنون(
 سواء، وقد تكون الجملتان اسمیتین مثل 

 )أَمْوِتيَّ ناٍء أم ھو اآلَن واقُع؟   ولسُت أبالي بعد َفْقِدَي مالكا(



  2003            الطبعة الثانیة اْلُلَمُع اْلَبھیَّة  في قواعد اللغة العربیة          محمد محمود عوض اهللا
=============================================================== 

 513

وعھ اآلن ویعرب ما بعد الھمزة في ھذا البیت في والتقدیر ولست أبالي ُبعد موتي أو وق
سواٌء علیكم أدعوتموھم (محل نصب في تأویل المفعول بھ، وقد تكونان مختلفتین مثل 

 وقد وردت المعادلة بأم بین مفرد وجملة مثل). أم أنتم صامتون
 )بأھل الِقباِب من ُعمیِر ابن عامِر  سواٌء علیك النَّْفُر أم ِبتَّ لیلًة(

 یرد استعمالھا للتسویة بین مفردینولم 
األكثر في أم التي للتسویة أن تأتي بعد كلمة سواء، وقد تأتي بعد ما أبالي كما : ملحوظة

 في البیت السابق ولست أبالي، أو بعد ما أدري مثل
 )أقوٌم أُل ِحْصٍن أم نساُء؟  وما أدِري ولسُت ِإخاُل أدِري(

أو بعد ال یحضرني ) ُقِرَئ الكتاُب أم لم ُیْقرأ؟لیَت ِشعري أ(أو بعد لیت شعري، مثل 
ال أعلُم أجاءك رسولي أم (أو بعد ال أعلم مثل ) ال یحضُرني أجاء عليٌّ أم َتَغیََّب؟(مثل 

ومنع بعض النحاة أن تأتي للتسویة إال إذا كانت بعد سواء، وأدخلوا ما ). ضل الطریَق؟
 .نفي األمثلة األخرى ضمن االستفھام وطلب التعیی

 تأتي أم لطلب التعیین بھا وبالھمزة وذلك إذا لم تدخل على جملة في محل المصدر، -2
وتقع غالبا بین مفردین ویتوسط بینھما ما ال یسأل عنھ، أي أنھ یلي الھمزة أحد األمرین 
المطلوب تعیین أحدھما، ویلي أم المعادل اآلخر ویتوسط بینھما المسند الذي ال یسأل 

أو یتوسط بینھما المسند إلیھ الذي ال یسأل عنھ مثل ) عنَدك أم عمٌرو؟أزیٌد (عنھ مثل 
، وقد عبر النحاة عن الھمزة التي تكون لطلب التعیین مع أم )أقائٌم زیٌد أم قاعٌد؟(

، وقد یكون ما ال )أأنتم أشدُّ َخْلًقا أم السماُء؟ بناھا(بالھمزة المغنیة عن لفظ أي، ومثل 
وقد یكون ما تدخل ) ن أدري أقریٌب أم بعیٌد ما توعدون؟وإ(یسأل عنھ متأخرا مثل 

 علیھ أم والھمزة جملتین فعلیتین مثل 
وذلك ألن ) فقلُت أْھَي َسَرْت أم عادني ُحُلُم؟  فقمُت للطَّیِف ُمْرتاعا فأرََّقِني(

وقد تكون ما تدخالن .  األرجح كون ھي فاعال لفعل محذوف تقدیره سرت ھي سرت
 یتین مثل  علیھ جملتین اسم

) ُشَعْیُث بُن َسْھٍم أم ُشعیُث بن ِمْنَقِر؟  َلَعْمُرَك ما أدري وإن كنُت داریا(
 واألصل أشعیُث فالھمزة محذوفة للضرورة

 تسمى أم في الحالتین السابقتین متصلة ألن ما قبلھا وما بعدھا ال :األولى: ملحوظات
 .یستغنى بأحدھما عن اآلخر

 :ویة عن التي لطلب التعیین من أربعة أوجھ تفترق ھمزة التس:الثانیة
أن التي للتسویة ال تستحق جوابا ألن المعنى معھا لیس على االستفھام، وأن : األول

 .الكالم معھا خبر قابل للتصدیق والتكذیب
أن التي لطلب التعیین لم تنسلخ عن االستفھام؛ ألن االستفھام معھا على حقیقتھ، : الثاني

 .د الشیئین ال بنعم أو الوجوابھا بتعیین أح
أن ھمزة التسویة ال تدخل في الغالب إال على جملتین ویقل دخولھا على مفرد : الثالث
 .وجملة
أن الھمزة التي لطلب التعیین تدخل في الغالب على مفردین، وقد ورد قلیال : الرابع

 .دخولھا على جملتین
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غنیة عن أي عند أمن اللبس وتكون  قد تحذف الھمزة التي للتسویة أو الھمزة الم:الثالثة
على ) سواٌء علیِھم أنذرَتھم أم لم تنِذْرھم(أم متصلة كما كانت والھمزة موجودة مثل 

 قراءة ابن محیصن بإسقاط الھمزة من أنذرتھم ومثل قول الشاعر 
 .أي أبسبع) ِبَسْبٍع َرَمْیَن الَجْمَر أم ِبَثماِن؟  َلَعْمُرَك ما أدري وإن كنُت داریا(
 تأتي أم لإلضراب بمعنى بل إذا كانت منقطعة، والمنقطعة ھي التي ال تتقدم علیھا -3

ھمزة التسویة وال الھمزة التي یطلب بھا وبأم التعیین، وإنما سمیت منقطعة لوقوعھا 
ال ریَب فیھ من (أي بل أھي شاء ومثل  ) إنھا ِإلِبٌل أم شاٌء(بین جملتین مستقلتین مثل 

أي بل یقولون، وقد تسبق باستفھام بغیر الھمزة مثل ) یقولون افتراهربِّ العالمین أم 
أي بل ھل تستوي، وقد ) ھل یستوي األعمى والبصیُر أم ھل تستوي الظلماُت والنوُر؟(

 تسبق بھمزة لغیر التسویة وطلب التعیین كاإلنكار والنفي مثل 
أفي قلوبھم مرٌض أم (ر مثل أو التقری) ألھم أرجٌل یمشون بھا أم لھم َأْیٍد یبطشون بھا؟(

 أي بل ارتابوا) ارتابوا؟
 أم المنقطعة ال یفارقھا اإلضراب، وقیل قد یكون مع اإلضراب :األولى: ملحوظتان

 .استفھام حقیقي أو إنكاري أو تقریري كاألمثلة السابقة
 انحصار أم في المتصلة والمنقطعة ھو مذھب الجمھور، وقد ذھب بعضھم إلى :الثانیة
وقالوا إن التقدیر ) أفال تبصرون أم أنا خیٌر(تكون زائدة ومثل لذلك بقولھ تعالى أنھا 

 أفال تبصرون أنا خیر ومثل قول الشاعر
 )  أم ھل على العیِش بعد الشیِب من ندِم؟  یا لیت شعري وال َمْنَجى من الَھَرِم(
 عن ھذا المعنى  لكن وھي تفید إثبات حكم لما بعدھا مناقض لما ثبت لما قبلھا ویعبر-7

بأنھا تقرر حكم ما قبلھا وتثبت نقیضھ لما بعدھا، ویعبر عنھ أیضا بأنھا تفید رد السامع 
لكن في ھذه الجملة ) ما جاء حساٌم لكن حاتٌم(عن الخطأ في الحكم إلى الصواب مثل 

حرف عطف وحاتم معطوف على حسام مرفوع مثلھ، وقد أفادت لكن إثبات حكم 
واعتبار لكن حرف عطف . نقیض ما ثبت لحسام من عدم المجيءالمجيء لحاتم وھو 

ھو رأي الجمھور، وذھب أحد النحاة إلى أن لكن ال تكون حرف عطف أبدا، وأنھا 
تكون حرف استدراك في كل كالم وردت فیھ،  وھي إن ذكرت معھا الواو فالواو 

نما تكون حرف العطف، وإن لم تذكر معھا الواو فما بعدھا معمول لفعل محذوف وإ
 :لكن عاطفة عند الجمھور بثالثة شروط

 )ما حضر أحمُد لكن محمٌد( أن یكون معطوفھا مفردا مثل -1
، ومثال سبقھا بنھي )ما قام محمٌد لكن عليٌّ( أن یسبقھا نفي أو نھي مثال سبقھا بنفي -2
ونھ، وھذا الشرط یشترطھ البصریون، والكوفیون ال یشترط). ال َیُقْم عليٌّ لكن خالٌد(

فإذا قیل قام زید لكن عمرو فعمرو عند الكوفیین معطوف على زید، وعند البصریین 
فاعل لفعل محذوف تقدیره لكن لم یقم عمرو، أو مبتدأ خبره محذوف تقدیره لكن عمرو 

 .لم یقم، ولكن حینئذ حرف استدراك ال عطف
او فالواو ھي العاطفة  أال تقترن بالواو، أو أال تتقدم علیھا الواو، فإن تقدمتھا الو-3

ما كان محمٌد أبا أحٍد (ومثل ) ما مررُت بزیٍد ولكن عمٍرو(ولكن حرف استدراك مثل 
وتعرب رسول اهللا معطوفة بالواو على أبا أحد عند من )  من رجاِلكم ولكْن رسوَل اِهللا

ال یرى ضرورة موافقة المعطوف بالواو للمعطوف علیھ إثباتا أو نفیا، أما من یرى 
 ضروریا فتعرب رسول عنده خبرا لكان المحذوفة والتقدیر ولكن كان رسول اهللا ذلك
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ویكون العطف عطف جمل ال عطف مفردات، ویجوز عطف الجملة المثبتة على 
 . المنفیة وبالعكس

 بل وھي تفید إثبات الحكم لما بعدھا، ویشمل ھذا المعنى سلب الحكم عما قبلھا -8
انت بعد إیجاب أو أمر، أو تقریر حكم ما قبلھا وإثبات وإثباتھ لما بعدھا وذلك إذا ك

 :نقیضھ لما بعدھا إذا كانت بعد نفي أو نھي وھي في ھذا مثل لكن وأمثلة ذلك ما یلي
 ).قام محمٌد بل خالٌد(مثال إثبات الحكم لما بعدھا وسلبھ عما قبلھا في اإلیجاب 

 ).ِلَیُقْم عليٌّ بل ھشاٌم(ر ومثال إثبات الحكم لما بعدھا وسلبھ عما قبلھا في األم
ما حضر أحمُد بل (ومثال تقریر الحكم لما قبلھا وإثبات نقیضھ لما بعدھا في النفي 

 ).محموٌد
ال َیْذَھْب َبْكٌر بل (ومثال تقریر الحكم لما قبلھا وإثبات نقیضھ لما بعدھا في النھي 

 ).حامٌد
 :وقد اشترط الجمھور للعطف ببل شرطین

أن تسبق بإیجاب أو أمر أو نفي أو نھي وذلك : بھا مفرد، والثانيأن یعطف : األول
 .واضح في األمثلة السابقة

 ال وھي تفید قصر الحكم على المعطوف علیھ ونفیھ عن المعطوف أي رد خطأ -9
) اقرأ ھذِه المسألَة ال تلك(ومثل ) حضر زیٌد ال عليٌّ(السامع أو تصحیح اعتقاده مثل 

 : روط منھاویشترط لعملھا عاطفة ش
 ).ھذا محمٌد ال أخوه( إفراد معطوفھا كالمثالین السابقین ومثل -1
َأْحِضْر (ومثال األمر ) جاء خالٌد ال حسیٌن( أن تسبق بإیجاب أو أمر مثال اإلیجاب -2

یا (، وھذان متفق علیھما، وقیل أیضا أن تسبق بنداء مثل )كتاَب النحِو ال كتاَب البالغِة
 )ميابَن أخي ال ابَن ع

 أال یصدق أحد متعاطفیھا على اآلخر، كما نص علیھ أحد النحاة فال یجوز على ھذا -3
 )جاء رجٌل ال امرأٌة(جاء رجل ال زید ویجوز 

 أال تقترن بعاطف فإن اقترنت بعاطف كانت حرف نفي فقط، وكان الحرف الذي -4
حرف العطف فبل ھي ) جاء زیٌد ال بل عمٌرو(اقترنت بھ ھو الذي أفاد العطف مثل 

 وال نافیة
 أال یكون ما دخلت علیھ صفة لسابقھا أو حاال منھ أو خبرا لھ، فإن كان كذلك لم تكن -5

جاء عمٌرو ال (ومثل  ) ھذا رجٌل ال صادٌق وال مأموٌن(عاطفة ووجب تكرارھا مثل 
 )خالٌد ال كریٌم وال شجاٌع(ومثل ) ضاحكا وال َرِضيَّ النفِس

طف على الضمیر المنفصل أو المتصل أو المستتر في  یع: العطف على الضمیر-8
حاالت الرفع والنصب والجر دون شرط وبعضھا بشرط الفصل بین المعطوف علیھ 

 :المتبوع وبین المعطوف التابع، ویتضح ذلك من خالل التفصیل التالي
 الضمیر المرفوع المنفصل یعطف علیھ دون اشتراط الفصل بینھ وبین ما یعطف -1

عمرو معطوف على ھو ولیس بینھما فاصل ) زیٌد ما قام إال ھو وعمٌرو (علیھ مثل
 أخوك معطوف على أنت دون فاصل ) أنت وأخوك مجتھدان(ومثل 

 الضمیر المنصوب منفصال كان أو متصال یعطف علیھ أیضا دون حاجة إلى -2
ل عمرا معطوف على ضمیر النصب المنفص) ما أكرمُت إال إیاك وَعْمًرا(الفصل مثل 

األولین ) ھذا یوُم الفصِل َجَمعناكم واألولین(إیاك ولم یفصل بینھما فاصل، ومثل 
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زیٌد (ومثل . معطوف على ضمیر النصب المتصل كم في جمعناكم، ولم یفصل بینھما
 .عمرا معطوف على الھاء في ضربتھ) ضربُتُھ وَعْمًرا

فصلھ عما عطف  الضمیر المرفوع المتصل أو المستتر ال یعطف علیھ إال بعد -3
لقد كنتم أنتم وآباُؤكم (علیھ، والغالب في الفاصل أن یكون ھو الضمیر المنفصل مثل 

آباؤكم معطوف على الضمیر المتصل تم في كنتم وقد فصل بینھما ) في ضالٍل مبیٍن
ُاْسُكْن أنَت (ومثل . الضمیر المنفصل أنتم الذي یعرب توكیدا لفظیا للضمیر المتصل تم

زوجك معطوف على الضمیر المستتر أنت، وقد فصل بینھما الضمیر ) َةوزوُجك الجن
وقد ورد الفصل بغیر الضمیر . المنفصل أنت الذي یعرب توكیدا للضمیر المستتر

من صلح معطوف على ) جناُت عدٍن یدخلونھا ومن َصَلَح من آباِئھم(المنفصل مثل 
فعول بھ الھاء في یدخلونھا، الضمیر المتصل الواو في یدخلونھا، وقد فصل بینھما الم

آباؤنا معطوف على نا في أشركنا وقد فصل بینھما بال ) ما أشركنا وال آباُؤنا(ومثل 
 : ویضعف أن یرد دون فصل ومن ذلك قول الشاعر. النافیة

 )ما لم یكن وأٌب لھ ِلَیناال  ورجا اُألَخْیِطُل من سفاھِة رأِیِھ(
 .ر ھو الذي ھو اسم یكن دون فاصل بینھمافقد عطفت كلمة وأب على الضمیر المستت

برفع العدم على أنھا ) مررُت برجٍل سواٍء والعدُم(وأضعف منھ ما ورد في النثر مثل 
 .معطوفة على الضمیر المستتر ھو المقدر في كلمة سواء وھو فاعل لسواء

ا  الضمیر المجرور ال یعطف علیھ إال بإعادة الجار سواء أكان الجار حرفا أم اسم-4
فقد ) نعبُد إلَھك وإلَھ آباِئك(ومثل ) فقال لھا ولألرِض اْئِتیا َطْوعا أو َكْرھا(مضافا مثل 

 .أعید الجار وھو الالم في المثال األول، والمضاف وھو كلمة إلھ في المثال الثاني
وھذا ھو رأي الجمھور، وذھب الكوفیون وبعض البصریین إلى أن إعادة الجار لیست 

على قراءة األرحام بالجر ) واتقوا اَهللا الذي تساءلون بھ واألرحاِم(لذلك الزمة وأوردوا 
بعطف فرسھ ) ما فیھا غیُرُه وفرِسھ(عطفا على الھاء في بھ دون إعادة الجار، ومنھ 

 : على الھاء في غیره دون إعادة الجار وھو غیر، ومنھ قول الشاعر
 ) بك واألیاِم من َعَجِبفاذھب فما  فالیوَم َقرَّْبَت تھجونا وَتْشُتُمنا(

 .األیام معطوفة على الكاف في بك دون إعادة الجار
 تختص الفاء والواو بجواز حذفھما مع معطوفھما إذا دل : حذف العاطف والمعطوف-9

وأوحینا إلى موسى إذ استسقاُه قوُمُھ أِن اْضِرْب بعصاَك (على ذلك دلیل مثال الفاء 
تقدیر المحذوف فضرب فانبجست فضرب ) ْشَرَة عیناالحجَر فاْنَبَجَسْت منھ اثنتا َع
) فمن كان منكم مریضا أو على َسَفٍر َفِعدٌَّة من أیاٍم ُأَخَر(معطوف على وأوحینا، ومنھ 

التقدیر راكب ) راكُب الناقِة طلیحان(ومثال الواو . التقدیر فأفطر فعلیھ عدة من أیام أخر
 طوفھا وھو والناقة، ومنھ الناقة والناقة طلیحان فقد حذفت الواو ومع

 )أبو َحَجٍر إال لیاٍل قالئُل  فما كان بیَن الخیِر لو جاء سالما(
 .تقدیر المحذوف وبیني أي فما كان بین الخیر وبیني

والذین َتَبوَُّءوا الداَر (وتختص الواو بجواز عطفھا عامال قد حذف وبقي عملھ مثل 
یمان، وذلك ألن اإلیمان ال یتبوأ كالدار، تقدیر العامل المحذوف ولزموا اإل) واإلیماَن

التقدیر وال كل بیضاء فحذف المعطوف ) ما كلُّ سوداَء تمرٌة وال بیضاَء شحمٌة(ومثل 
 : كل وھو عامل الجر لبیضاء ألنھ مضاف إلى بیضاء، ومنھ

 )وَزجَّْجَن الحواِجَب والُعیونا   إذا ما الغانیاُت َبَرْزَن یوما(
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 .ذوف وكحلن العیون، ألن العیون ال تزججتقدیر المعطوف المح
وذلك جوابا لمن ) وبك وأھال وسھال(وقد یحذف المعطوف علیھ إذا دل علیھ دلیل مثل 

َأَفَنْضِرُب عنكُم الذِّْكَر (قال مرحبا بك، والتقدیر ومرحبا بك وأھال وسھال، ومثل 
)  ما بیَن أیِدیِھم؟أفلم یروا إلى(أي أنھملكم فنضرب عنكم الذكر صفحا، ومثل ) َصْفحا

 أي أعموا فلم یروا إلى مابین أیدیھم؟
 یعطف الفعل على الفعل كما یعطف االسم : عطف الفعل على الفعل وعلى االسم-10

جلَس عليٌّ (ومثل ) َیِعُدُھْم وُیَمنِّیِھْم وما َیِعُدُھُم الشیطاُن إال ُغرورا(على االسم مثل 
 )تمَّ بدروِسكاجتھد واھ(ومثل ) وأخذ یذاكُر دروَسھ

فالمغیراِت ُصْبحا َفَأَثْرَن بھ (ویعطف الفعل على االسم المشبھ للفعل كاسم الفاعل مثل  
 : ویعطف االسم المشبھ للفعل على الفعل مثل) َنْقعا

 )وُمْجٍر َعطاًء َیستِحقُّ المعاِبرا   فألَفْیُتُھ یوما ُیبیُر َعُدوَُّه(
ة یبیر في محل نصب مفعول ثان أللفیتھ، فمجر اسم فاعل ومعطوف على یبیر، وجمل

ومجر معطوف منصوب بفتحة مقدرة على الیاء المحذوفة للضرورة ومعنى یبیر یھلك 
 والمعابر جمع معبر وھو مركب ومثل 

 )َیْقِصُد في أْسُوِقھا وجاِئِر   باَت ُیَعشِّیھا ِبَعْضٍب باِتٍر(
ن لعضب، وجائر جائر معطوف على یقصد، وجملة یقصد في محل جر نعت ثا

والبیت في مدح رجل ینحر إبلھ لضیوفھ . معطوف مجرور وھو عطف اسم على فعل
فھو بات یعمھا بسیف قاطع نافذ الضربة یقطع بھ سیقان بعضھا ویجور إلى بعضھا 

وقیل معناه بات رجل یعاقب امرأتھ بضرب سیقانھا بسیفھ ضربا قاصدا أي . اآلخر
 .خفیفا، وجائرا أي شدیدا
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 : الثاني من العطفالقسم
 

 عطف البیان
 ھو التابع الجامد غیر المؤول الموضح لمتبوعھ أو : تعریف عطف البیان-1

المخصص لھ، وُعرف أیضا بأنھ التابع الجامد الذي یكشف قصد المتكلم من المتبوع 
اإلماُم مالٌك من أصحاِب المذاھِب (ومثل ) أكرمُت الصدیَق محمدا(ببیانھ وشرحھ، مثل 

 ).سالِمفي اإل
 : توضیح التعریف-2
 عطف البیان یشبھ النعت في أنھ یوضح متبوعھ أو یخصصھ،  ولكنھ یختلف عنھ -1

في أنھ یكون جامدا، أما النعت فإنھ یكون مشتقا أو جامدا مؤوال بمشتق، كما أنھ یخالفھ 
 في أنھ یقصد بھ بیان متبوعھ وكشف قصد المتكلم منھ، أما النعت فیقصد بھ بیان صفة

 .من صفات متبوعھ
 )الصدیق، الفاروق( قد یأتي عطف البیان مشتقا بشرط أن یكون مسمى بھ مثل -2
 متبوع عطف البیان یكون معرفة على رأي أكثر النحویین، ویكون عطف البیان -3

أبو حفص فاعل أقسم وھو ) َأْقِسِم باِهللا أبو َحْفٍص ُعَمُر(عندئذ موضحا للمتبوع مثل 
 . بیان موضح لھمعرفة، وعمر عطف

ویرى بعض النحاة ومنھم الكوفیون أن متبوع عطف البیان یجوز أن یكون نكرة 
طعام عطف بیان لكفارة وھي ) أو كفارٌة طعاُم مساكیَن(ویستدلون لذلك بقولھ تعالى 

ُیوَقُد من شجرٍة ُمباركٍة (صدید عطف بیان لماء، و) ُیْسَقى من ماٍء صدیٍد(نكرة، و
ومن منع ذلك یعتبر ھذه الكلمات بدال من متبوعھا . عطف بیان لشجرةزیتونة ) زیتونٍة

 ال عطف بیان
 المعارف التي یجري فیھا عطف البیان ھي األعالم ویشمل العلم االسم،  والكنیة، -4

 .واللقب، وبعضھم قال یجري في المعارف كلھا
اده أو تثنیتھ  یتبع عطف البیان متبوعھ في وجھ إعرابھ، وفي إفر: حكم عطف البیان-3

وھو . أو جمعھ، وفي تذكیره أو تأنیثھ، وفي تعریفھ أو تنكیره، أي في أربعة من عشرة
 .في ھذه التبعیة یشبھ النعت الحقیقي

 یقول النحاة إن عطف البیان یصح أن یعرب بدل : العالقة بین عطف البیان والبدل-4
ون عطف بیان موضح كل من كل، أي بدال مطابقا، وبعضھم یقول كل اسم صح أن یك

أو مخصص یصح أن یكون بدال مطابقا، ویضیفون إلى ذلك قولھم إال إذا امتنع إحالل 
الثاني محل األول، فإذا امتنع فإنھ حینئذ یتعین أن یكون التابع عطف بیان ال بدال، 

 :ویكون ذلك االمتناع في حالتین
 یصح أن یكون بدال منھ الحارث عطف بیان لزید وال) یا زیُد الحارُث(األولى في مثل 

ألن شرط البدل أن یصح إحاللھ محل المبدل منھ، فإذا قیل بأنھ بدل فإنھ یلزم من 
إحاللھ محلھ أن یقال یا الحارث وذلك ممتنع ألن حرف النداء ال یدخل على ما فیھ ال 

 : فتعین أن یكون الحارث عطف بیان فقط وال یصح كونھ بدال ومثلھ قول الشاعر
 )ُأعیُذكما باهللا أن ُتحِدثا َحْربا   نا عبَد شمٍس وَنْوفالأیا أخوی(

عبد شمس تعرب عطف بیان وال یصح أن تعرب بدال، ألنھا لو كانت بدال لكانت على 
نیة ترك أخوینا والقول أیا عبد شمس ونوفال وذلك مخالف لحكم المنادى ألن نوفل 
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فا علیھ لقیل یا عبد شمس مفرد علم ولو كان عبد شمس ھو المنادى وكان نوفل معطو
ونوفُل ألن المفرد العلم یبني على ما یرفع بھ إذا كان منادى، والبیت مروي بنصب 
نوفل، فإذا ال بد أن تعرب عبد شمس عطف بیان فقط من أخوینا ونوفال معطوف على 

 .عبد شمس
 : الثانیة في مثل قول القائل

 )یُر ترُقُبھ ُوقوعاعلیھ الط   أنا ابُن التارِك الَبْكريِّ ِبْشٍر(
 ومعنى البیت أن الشاعر یفخر بأنھ من نسل الذي قتل بشرا البكري زوج أخت طرفة 
. ابن العبد وتركھ مجندال في العراء ترقب الطیر خروج روحھ لتقع علیھ وتنھش لحمھ

بشر تعرب عطف بیان للبكري وال یصح أن تعرب بدال ألنھا لو أعربت بدال لكان 
نا ابن التارك بشر، وفي ذلك مخالفة نحویة حیث جاء المضاف معرفا أ: یمكن أن یقال

بأل والمضاف إلیھ غیر معرف بأل، وذلك ممنوع فتعین أن تكون كلمة بشر عطف 
 بیان فقط 

وھناك حالة ثالثة یمتنع فیھا أن یكون عطف البیان بدال وھي التي ال یصح االستغناء 
أخوھا عطف بیان لزید وال یصح أن یكون ) ھاھنٌد قام زیٌد أخو(فیھا عن المتبوع مثل 

بدال؛ ألنھ ال یصح االستغناء عن المتبوع زید إذ لو قیل ھند قام أخوھا لم یعرف من 
 .الذي قام، فتعین أن تكون كلمة أخوھا عطف بیان فقط

لقد (وھناك حاالت یتعین فیھا أن یكون التابع بدال وال یصح أن یكون عطف بیان مثل 
جنتان بدل من آیة وال یصح أن یكون عطف بیان؛ )  في مسكِنِھم آیٌة جنتانكان ِلَسَبٍأ

ألن عطف البیان یوافق متبوعھ إفرادا وتثنیة وجمعا، وآیة مفرد وجنتان مثنى، فھي 
 .بدل فقط

بعوضة بدل من مثال وال یصح ) إن اَهللا ال یستَحِي أن یضرَب مثال ما بعوضًة(ومثل 
لبیان یوافق متبوعھ تذكیرا و تأنیثا، ومثال مذكر أن تعرب عطف بیان ألن عطف ا

 .وبعوضة مؤنث فتعین كون بعوضة بدال فقط
 :ومن مواضع عطف البیان والبدل

 )زارني أبو َعْوٍف عبُد الرحمِن( العلم بعد الكنیة مثل -1
 )سیُف اِهللا خالٌد من أعظِم قواِد المسلمین( العلم بعد اللقب مثل -2
 )ھذا الموضوُع سھٌل(سم اإلشارة مثل  المقترن بأل بعد ا-3
 )خلق اُهللا األناَم أي الناَس( االسم الذي بعده ما یفسره مثل -4
 )قابلُت الصدیَق سعیدا( المنعوت الذي یأتي بعد النعت مثل -5
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 تطبیق
)1( 

 :استخرج المعطوف علیھ والمعطوف فیما یأتي وبین إعراب كل منھما
 )عالى عما یشركونخلق السموات واألرض بالحق ت (-1
 )إن اهللا فالق الحب والنوى یخرج الحي من المیت ومخرج المیت من الحي (-2
 )وجاء فرعون ومن قبلھ والمؤتفكات بالخاطئة (-3
فأراه اآلیة الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر یسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم  (-4

 )األعلى
 )دالوقالوا أألھتنا خیر أم ھو ما ضربوه لك إال ج (-5
وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من األرض ینبوعا أو تكون لك جنة من نخیل  ( -6

 )وعنب فتفجر األنھار خاللھا تفجیرا
 بید اهللا عمرھا والفناء     أیھا المشتھي فناء قریش-7
 عجال بنطقك قبل ما تتفھم    اسمع مخاطبة الجلیس وال تكن-8
 لتضلیل  العاقل یلتمس بحجتھ اإلقناع ال ا-9

  وَتبَّا ِلعاٍن ال ُیفیُق من الرُّعِب  فبعدا لمن قد عاش في الضعف والَوَنى-10
 ولم تستفد فیھن علما وال فضال    وما تنفع األعوام حین تعدھا-11
 فال كعبا بلغت وال كالبا    فغض الطرف إنك من ُنَمیٍر-12
 ن لم یسمعوا كذبواشرا أذاعوا وإ      إن یسمعوا الخیر ُیخفوه وإن سمعوا-13
 ویدنو لنا غُدنا المزدھر    ویبِسُم في شفتینا الصباُح-14

)2( 
 : بین معاني حروف العطف فیما یأتي

 )إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئك ھم خیر البریة (-1
 )عبس وتولى أن جاءه األعمى وما یدریك لعلھ یزكى أو یذكر فتنفعھ الذكرى (-2
 )نسان من ساللة من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مكینولقد خلقنا اإل (-3
 )فكذبوه فعقروھا فدمدم علیھم ربھم بذنبھم فسواھا (-4
  ال یكن منك تقصیر لكن جد وعمل فما استحق التكریم مھمل لكن مجتھد-5
 أفارقَت إلفا أم جفاَك حبیُب؟    أال یا حماَم األیِك ما لك باكیا-6
 ي الصیف حتى ساعة متأخرة من اللیل  تعمر األندیة في لیال-7
 سنموت أو نحیا ونحن كرام     إنا جمعنا للجھاد صفوفنا-8
  كان كل شيء بثمن حتى العلم كان یباع للقادرین على دفع ثمنھ-9

  حضر الندوة ثالثون من الدارسین بل أربعون-10
)3( 

 :بین الضمیر المعطوف علیھ والمعطوف وإعراب كل منھما فیما یأتي
 )فانظر كیف كان عاقبة مكرھم أنا دمرناھم وقومھم أجمعین (-1
 )فأنجیناه وأصحاب السفینة وجعلناھا آیة للعالمین (-2
 )ویتم نعمتھ علیك وعلى آل یعقوب كما أتمھا على أبویك من قبل (-3
 )كذلك یوحي إلیك وإلى الذین من قبلك اهللا العزیز الحكیم (-4
  أنت وما لك ألبیك-5
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 )ي ومن معي من المؤمنینونجن (-6
 )اذھب أنت وأخوك بآیاتي وال تنیا في ذكري (-7
 )تلك من أنباء الغیب نوحیھا إلیك ما كنت تعلمھا أنت وال قومك من قبل ھذا (-8
 )قال رب إني ال أملك إال نفسي وأخي فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین (-9

 )فذرھم وما یفترون (-10
)4( 

 :منھا المعطوف أو المعطوف علیھ بین المحذوف وتقدیرهفیما یأتي جمل حذف 
 )وجعل لكم سرابیل تقیكم الحر وسرابیل تقیكم بأسكم (-1
 )وجاءت سیارة فأرسلوا واردھم فأدلى دلوه قال یا بشرى ھذا غالم (-2
واذكر عبدنا أیوب إذ نادى ربھ أني مسني الشیطان بنصب وعذاب اركض برجلك  (-3

 )ابھذا مغتسل بارد وشر
 )وأوحینا إلیھ لتنبئنھم بأمرھم ھذا وھم ال یشعرون وجاءوا أباھم عشاء یبكون (-4
 )وجاءتھم رسلھم بالبینات فما كان اهللا لیظلمھم ولكن كانوا أنفسھم یظلمون (-5
فألقیھ في الیم وال تخافي وال تحزني إنا رادوه إلیك وجاعلوه من المرسلین،  (-6

 )فالتقطھ آل فرعون
)5( 

 :ج عطف البیان مما یأتياستخر
 إن للبیت ربا یحمیھ:  جد النبي عبد المطلب قال-1
  أبو لھب عم النبي صلى اهللا علیھ وسلم كان شدید اإلیذاء لھ-2
  عثمان بن عفان ذو النورین جمع القرآن ووحد كتابتھ-3
  قائد المسلمین سعد بن أبي وقاص انتصر على الفرس في معركة القادسیة-4
 ي صالح الدین استعاد القدس من أیدي الصلیبیین األیوب-5
 )وإذ قال إبراھیم ألبیھ آزر أتتخذ أصناما آلھة إني أراك وقومك في ضالل مبین (-6

)6( 
 :أكمل الفراغ فیما یأتي بوضع حرف العطف المناسب

أفضلھم ..…اصحب من الناس أحسنھم خلقا: یا بني: قال..…أوصى رجل ابنھ
غیر ذلك،  فإذا ..…من صحبتھ لتتبین أھو صادق في مودتھانظر في شأن ..…معاملة

وكن في . آخر أیامك..…تبین لك صدق مودتھ فاحرص على المحافظة على صحبتھ
 بالحسن من صفاتھ، وال تحمل..…متملقا، وال تتمسك بھفواتھ..…تعاملك معھ مخلصا

 وجھ لھ النصح، وكن لھ في عمل الخیر خیر..… لھ في نفسك ضغینة إن أساء
 .معین..…مساعد

)7( 
 :أكمل الجمل اآلتیة بمعطوف مناسب

حتى .……أن تقدر على المعروف: ما أعظم المصائب عندكم؟ قال:  قیل لعظیم-1
 .یفوت

 .……على األم یلقونھا    خلیون من تبعات الحیاة-2
 .……  ……وسائلي الناس ما دیني و .…… ال تسألي الناس ما مالي و-3
 بالعداوة من رماني.……و  ي صدیقي من یرد الشر عن-4
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 .…… العامل الذي یتقن عملھ وطني و-5
 حتى ال تقعوا فریسة للخدیعة واالحتیال.…… علیكم الیقظة و-6
 حین لحق موسى لدى انفالق البحر.…… غرق فرعون و-7
 ھما أساس النجاح في كل عمل.…… التقوى و-8
 .…… التھاون ال یحقق النجاح بل-9

)8( 
 :روف العطف اآلتیة في جمل من عندكأورد كل حرف من ح

  ال- لكن – أم – أو – حتى – ثم –الفاء 
)9( 

 :أعرب ما یأتي
الذي خلقني فھو یھدین والذي ھو یطعمني ویسقین وإذا مرضت فھو یشفین والذي  (-1

یمیتني ثم یحیین والذي أطمع أن یغفر لي خطیئتي یوم الدین رب ھب لي حكما 
 ).لي لسان صدق في اآلخرینوألحقني بالصالحین واجعل 

نحن أولیاؤكم في الحیاة الدنیا وفي اآلخرة ولكم فیھا ما تشتھي أنفسكم ولكم فیھا ما  (-2
 )تدعون نزال من غفور رحیم

 وأمسى عبء ھمك كالجبال    إذا ھزتك آفات اللیالي-3
 ولم تیأس فأنت فتى الرجال   وصرت بال صدیق أو ُموال
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 البدل: رابعا
 البدل في اللغة ھو العوض، وفي اصطالح النحویین ھو التابع : تعریف البدل-1

لتبیین، الترجمة، وا: المقصود بالحكم بال واسطة، وبعض النحویین یسمي البدل
 .وبعضھم یسمیھ التكریر

 : توضیح التعریف-2
 الغرض الذي یقصده المتكلم من إتیانھ بالبدل في كالمھ بعد ذكر المبدل منھ ھو إفادة -1

توكید الحكم وتقریره، بذكر االسم مقصودا بالحكم بعد أن یمھد لذلك بالتصریح بتلك 
فقد ) أعجبني المعلُم علُمُھ(أو ) َم سعیًدارأیُت المعل(النسبة إلى ما قبلھ، فإذا قال المتكلم 

ذكر االسم الثاني مقصودا بنسبة الحكم إلیھ،  بعد أن ذكر ھذا الحكم منسوبا إلى االسم 
البدل في حكم : األول، فكان كمن ذكر الحكم والمحكوم علیھ مرتین، ولھذا فھم یقولون

 .تكریر العامل
لنعت، وعن التوكید، وعن عطف البیان،  كون البدل ھو المقصود بالحكم یمیزه عن ا-2

 .فإنھا توابع مكملة للمقصود بالحكم ولیست ھي المقصودة بالحكم
كما أن كون البدل مقصودا بالحكم بال واسطة یمیزه عن بعض أنواع عطف النسق 
وھو المعطوف بالواو؛ فإنھ یصدق علیھ أنھ مقصود بالحكم ألنھ مقصود بھ مع ما قبلھ، 

ھي حرف العطف الواو، وكذلك المعطوف ببل بعد اإلثبات فإنھ ھو ولكنھ بواسطة و
المقصود بالحكم ولكنھ مقصود بواسطة حرف العطف بل، ولذلك یسمى ھذان النوعان 
من التوابع معطوفین، وال یسمیان بدلین ألنھما یبینان المقصود بالحكم بواسطة حرف 

 .العطف
 مشھورة شائعة االستعمال، وثالثة أخرى  أقسام البدل ستة ثالثة منھا: أقسام البدل-3

 :أقل شھرة واستعماال وتوضیحھا فیمل یلي
 :األقسام المشھورة الشائعة للبدل: أوال

 بدل كل من كل، أو بدل مطابق، وھو ما یكون الثاني فیھ عین األول، ومطابقا لھ -1
أبو عبد اهللا ) ارأیُت أخاك خالًد) (جاءني محمٌد أبو عبِد اِهللا(ومساویا في المعنى مثل 

 .بدل كل من كل من محمد، أو بدل مطابق منھ، خالدا بدل كل من كل من أخاك
أكلُت الرغیَف ( بدل بعض من كل، وھو ما یكون فیھ الثاني جزءا من األول مثل -2

الثلث أو النصف أو الثلثین ھي بدل بعض من كل من الرغیف ) ُثُلَثُھ أو نصَفُھ أو ُثُلَثْیِھ
الید بدل بعض من كل من أباه وھي جزء ) َقبََّل الولُد أباُه الیَد(ھ ومثل وھي جزء من

 .منھ
وال بد في بدل البعض من الكل من اتصال البدل بضمیر یرجع إلى المبدل منھ كما 

كثیر بدل من الواو في عموا، ) ثم َعُموا وَصمُّوا كثیٌر منھم(سبق في األمثلة، ومثل 
وِهللا على الناِس ِحجُّ (و، وقد یكون الضمیر مقدرا مثل وفي منھم ضمیر یعود على الوا

فمن استطاع بدل بعض من كل من الناس، والضمیر فیھ ) البیِت َمِن استطاع إلیھ سبیال
 .مقدر تقدیره من استطاع منھم إلیھ سبیال

وھو بدل شيء من شيء یشتمل عاملھ على معناه بطریق اإلجمال :  بدل االشتمال-3
 ).اٌم علُمُھ، أو ُحْسُنُھ، أو كالُمُھأعجبني ھش(مثل 

یسألونك (وال بد فیھ مثل بدل البعض من الكل من ضمیر یعود على المبدل منھ مثل 
قتال بدل اشتمال من الشھر والضمیر في كلمة فیھ المتعلقة ) عن الشھِر الحراِم قتاٍل فیھ
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ٌقِتَل (درا مثل بالبدل قتال یعود على المبدل منھ وھو الشھر، وقد یكون الضمیر مق
النار بدل اشتمال من األخدود، وھناك ضمیر مقدر تقدیره فیھ ) أصحاُب اُألخدوِد الناِر

 .أي النار فیھ، أو ناره ذات الوقود
 :األقسام غیر الشائعة للبدل ثالثة وھي تندرج تحت قولنا البدل المباین وھي: ثانیا

ل منھ أوال، ثم یعدل عنھ أو  بدل اإلضراب وھو أن یقصد المتكلم بالحكم المبد-1
قرأُت (یضرب عنھ فیقصد الثاني أي البدل مع سكوتھ عن األول أي المبدل منھ مثل 

رسالة بدل إضراب من كتابا إن قصد المتكلم أوال أنھ قرأ كتابا، ثم بدا لھ ) كتابا رسالًة
بزا، إن قصد لحما بدل إضراب من خ) أكلُت ُخْبًزا َلْحًما(أن یخبر أنھ قرأ رسالة، ومثل 

وھذا النوع . المتكلم أنھ أكل الخبز ثم عدل عن اإلخبار بذلك إلى اإلخبار بأنھ أكل لحما
 .من البدل مثل المعطوف ببل في أنھ یثبت الحكم للثاني

 بدل الغلط وھو أن یقصد المتكلم البدل بكالمھ وال یقصد المبدل منھ، ولكن یكون -2
ن طریق الغلط فیصحح غلطھ بذكر البدل مثل لسانھ قد سبق إلى ذكر المبدل منھ ع

حمارا بدل غلط من رجال على اعتبار أن المتكلم یقصد اإلخبار )  رأیُت رجال ِحمارا(
 .عن أنھ رأى حمارا فغلط بذكر الرجل ثم صححھ بذكر الحمار الذي ھو مقصوده

 ولكن  بدل النسیان وھو أن یقصد المتكلم البدل في كالمھ وال یقصد المبدل منھ،-3
َتَصدَّْقُت (ینسى البدل فیذكر المبدل منھ ثم یتذكر البدل فیذكره بعد المبدل منھ مثل 

دینار بدل نسیان من درھم على اعتبار أن المتكلم قصد اإلخبار عن أنھ ) بدرھٍم دیناٍر
 .تصدق بدینار فنسي وذكر الدرھم، ثم تذكر فعاد إلى ذكر الدینار كبدل نسیان

.  القسمین الثاني والثالث قسما واحدا وسماھما بدل الغلط والنسیانوبعض النحاة اعتبر
 .وقد قالوا في الفرق بینھما إن الغلط في اللسان، والنسیان في الجنان

 ذھب بعض النحاة إلى أن بدل الغلط ال یجوز في الكالم شعرا أو :األولى: ملحوظات
، وقال إنھ لم یرد في كالم نثرا ألن الكالم یقال عن رویة وتفكیر فال یسوغ فیھ ذلك

 العرب، وما جاء من ذلك یحتمل التأویل
 . األحسن في أنواع البدل المباین أن یؤتى ببل:الثانیة
:  زاد بعض النحاة قسما آخر للبدل وھو بدل كل من بعض ومثلوا لھ بقولھ تعالى:الثالثة

وقالوا إن ) لرحمُن عباَدهفأولئك یدخلون الجنَة وال ُیْظَلمون شیئا جناِت عدٍن التي وعد ا(
جنات بدل كل من بعض من الجنة ألن جنات جمع والجنة مفرد والجمع كل والمفرد 

 بعض، ویقول الشاعر
 )بسجستان َطْلَحَة الطََّلَحات   رحم اهللا َأْعُظما دفنوھا(

 طلحة بدل من أعظما، وطلحة كل، واألعظم بعضھا وطلحة الطلحات ھو ابن عبید اهللا 
 .لي سجستانبن خلف وا

 . یتبع البدل المبدل منھ في إعرابھ رفعا أو نصبا أو جرا أو جزما: حكم البدل-4
فاز (أما في التعریف والتنكیر فقد یتبعھ وقد ال یتبعھ، فتبدل المعرفة من المعرفة مثل  

، وتبدل )إن للمتقین مفازا حدائَق وأعنابا(، وتبدل النكرة من النكرة مثل )المجتھُد عليٌّ
، وتبدل المعرفة من )َلَنْسَفًعا بالناصیِة ناصیٍة كاذبٍة خاطئٍة(نكرة من المعرفة مثل ال

أما في التذكیر والتأنیث وفي ). وإنك َلَتْھدي إلى صراٍط مستقیٍم صراِط اِهللا(النكرة مثل 
اإلفراد والتثنیة والجمع فإنھ یوافق فیھا إن كان بدل كل من كل وال یوافق إن كان بدل 

 . كل أو بدل اشتمالبعض من
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 في إبدال الظاھر من الظاھر أو من الضمیر، : إبدال الظاھر من الضمیر أو عكسھ-5
 :وإبدال الضمیر من الضمیر أو من الظاھر التفصیل اآلتي

  یبدل االسم الظاھر من الظاھر مطلقا، وذلك كاألمثلة التي تقدمت-1
 ب ما فیھ ذلك ال یبدل الضمیر من الظاھر، حیث لم یرد عن العر-2
قمت أنت، ورأیتك أنت، :  ال یبدل الضمیر من الضمیر، وما ورد من مثل قولھم-3

ورأیتك إیاك، ومررت بك أنت، ومررت بك إیاك فالضمیر الثاني المنفصل توكید 
 .لألول ولیس بدال منھ

 یبدل االسم الظاھر من ضمیر الغائب البارز، وال یبدل من المستتر، ومثالھ -4
 الذین بدل من الواو في وأسروا) وا النجوى الذین ظلمواوأَسرُّ(
 ال یبدل االسم الظاھر من ضمیر الحاضر أي المتكلم والمخاطب إال إذا كان بدل -5

لقد كان لكم في رسوِل اِهللا ُأسوٌة حسنٌة لمن كان یرجو اَهللا والیوَم (بعض من كل مثل 
أعجبَتني (ر في لكم، ومثل من كان یرجو اهللا بدل بعض من كل من الضمی) اآلخَر
 ومثل . وجھك بدل بعض من كل من ضمیر المخاطب التاء في أعجبَتني) وجُھك

 )ِرْجِلي َفِرْجِلي َشْثَنُة الَمناِسِم   َأْوَعَدني بالسِّجِن واألداھِم(
معنى شثنة المناسم غلیظة خشنة قویة االحتمال كحافر الجمل، رجلي بدل بعض من كل 

 .نيمن الیاء في أوعد
 ومثل) أعجبَتني كالُمك(أو كان بدل اشتمال مثل 

 )وإنا لنرجو فوق ذلك َمْظَھرا   بلغنا السماَء مجُدنا وسناُؤنا(
 مجدنا بدل اشتمال من الضمیر نا في بلغنا

 )تكوُن لنا عیدا َألوَِّلنا وآخِرنا(أو كان بدل كل من كل دال على اإلحاطة مثل 
 ا في لناأولنا بدل كل من كل من الضمیر ن

 یبدل االسم من االسم كما مر في األمثلة السابقة، ویبدل الفعل : إبدال األفعال والجمل-6
یضاعف بدل ) ومن یفعْل ذلك یلَق أثاما ُیضاَعْف لھ العذاُب یوَم القیامِة(من الفعل مثل 
 )ُتْؤَخَذ َكْرھا أو َتِجيَء طائعا إن عليَّ اَهللا أن ُتبایعا: (من یلق ومثل

بدل من تبایعا منصوب مثلھ، وعلّي خبر إن مقدم، اهللا منصوب على نزع تؤخذ 
 .الخافض وھو واو القسم، أن تبایعا اسم إن

وتكون الجملة ال ) َأَمدَُّكْم بما تعلمون أمدكم بأنعاٍم وبنین(وتبدل الجملة من الجملة مثل 
 محل لھا من اإلعراب

كم ( االستفھام على البدل مثل  إذا أبدل من اسم استفھام وجب دخول ھمزة:ملحوظة
عشرون بدل من مالك وقد دخلت علیھ ھمزة االستفھام، ) ماُلك أعشرون أم ثالثون؟

متى تأتینا أَغًدا (االستفھامیة، ومثل ) َمْن(سعید بدل من ) َمْن ھذا أسعیٌد أم عليٌّ؟(ومثل 
حرف شرط وكذلك إذا أبدل من اسم شرط وجب دخول . غدا بدل من متى) أم بعَد غٍد؟

زید بدل من من الشرطیة، ومثل ) َمْن َیُقْم إن زیٌد وإن عمٌرو َأُقْم َمَعُھ(على البدل مثل 
 )متى تسافْر إن غدا أو بعَد غٍد ُأساِفُر َمَعك(ومثل ) ما َتْصَنْع إن خیرا وإن شرا ُتْجَز بھ(

 ویسمى البدل من اسم االستفھام أو اسم الشرط بدل تفصیل
 

 تطبیق
)1( 
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 :ج البدل وبین نوعھ وإعرابھ فیما یأتياستخر
 )قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظھر منھا وما بطن (-1
 ومن لھ الحسنى فقط    من ذا الذي ما ساء قط-2
  قرأت سیرة الخلیفتین الشیخین أبي بكر وعمر-3
 عفاف وإقدام وحزم ونائل    أال في سبیل المجد ما أنا فاعل-4
 ومن كتبت علیھ خطى مشاھا   ا مشیناھا خطى كتبت علین-5
 السیدة أسماء امرأة مسلمة مثالیة في سیرتھا وولدھا الشھید عبد اهللا بن الزبیر -6

 المكافح العنید
  من تغلب سیئاتھ حسناتھ یحرم الجنة نعیمھا-7
 من یجھل ویتعالم    ومن یعلم ویتجاھل:  شتان ما بین اثنین-8
 ، وسلسلة المفاتیح ھذهھذا المعطف:  كشف سر اللصوص شیئان-9

اھدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیھم غیر المغضوب علیھم وال  (-10
 )الضالین

)2( 
 :عین البدل ونوعھ فیما یأتي

  قرأت الكتاب مقدمتھ وخاتمتھ-1
  أدھشني المتحدث فصاحتھ-2
  أعجبت بالفتاة احتشامھا-3
  سرني الشاب ھندامھ-4
 د حیاتھ أكثرھا في الحروب والمعارك قضى خالد بن الولی-5
  لقد عرفت كالم العرب نثره وشعره، وعرفت الشعر رجزه وقصیده-6
 طالب علم وطالب مال:  اثنان ال یشبعان-7
  كیف أنت أصحیح أم سقیم؟-8
  كان اإلمام علي فارسا شجاعا-9

 ھذه الدراجة لكم ثالثتكم:  قال الرجل ألبنائھ-10
)3( 

 :جمل اآلتیة ببدل مناسبأكمل الفراغ في ال
 إلى أرحب بھ وأكرم مثواه.…… إن یزرني صدیقي-1
 للجمعیات الخیریة.…… أوصى غني بمالھ-2
 أسس في األندلس دولة أمویة ثانیة.…… عبد الرحمن-3
 .…… من شعراء العرب البارزین في بدایة القرن العشرین حافظ إبراھیم-4
 .……ین عاش في مصر فترة من حیاتھ شاعر القطر-5
 وأزھارھا.…… أعجبتني الحدیقة-6
 .…… إذا أردت المحافظة على مودتنا فاعمل على إراحتنا-7
 یوقعك في الھالك.…… ابتعد عن الشر فإنھ-8
 مباركة من اهللا.…… ھذه-9

 ما ینفع العبد في دنیاه وآخرتھ.……و.…… في القرآن الكریم-10
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)4( 
 :ھات من عندك ما یأتي

  كل من كل  ثالث جمل فیھا بدل-1
  ثالث جمل فیھا بدل بعض من كل-2
  ثالث جمل فیھا بدل اشتمال-3
  جملة فیھا بدل إضراب، وجملة فیھا بدل غلط، وجملة فیھا بدل نسیان-4
  جملة فیھا معرفة مبدلة من نكرة، وجملة فیھا نكرة مبدلة من معرفة-5
  جملة فیھا فعل مبدل من فعل-6
 فھام جملة فیھا بدل من اسم است-7
  جملة فیھا بدل من ضمیر مخاطب -8

)5( 
 :أعرب ما یأتي

وإذ قال اهللا یا عیسى بن مریم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلھین من دون اهللا  (-1
قال سبحانك ما یكون لي أن أقول ما لیس لي بحق إن كنت قلتھ فقد علمتھ تعلم ما في 

 ما قلت لھم إال ما أمرتني بھ أن .نفسي وال أعلم ما في نفسك إنك أنت عالم الغیوب
 )اعبدوا اهللا ربي وربكم

أیھا الناس إن اهللا قد كتب علیكم :  نادى إبراھیم الخلیل من مقامھ في البیت الحرام-2
 .لبیك اللھم لبیك: الحج فحجوا فأجابوا مرددین
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 المصادر والمشتقات
 قسمين: جامد ومشتق. إلى واالشتقاق الجمود حيث من االسم ينقسم :والمشتق الجامد: 1

فالجامد هو ما لم يؤخذ من غيره ودل على ذات أو معنى من غير مالحظة صفة، والذي 

يدل على الذات نوعان أحدهما أسماء األجناس المحسوسة، أو ما يدل على شيء مجسم 

محسوس أو جثة مثل:  )عثمان، كتاب، قلم، بيت، شجر، بقر(.  وثانيهما أسماء األجناس 

ية وهي ما يدل على شيء معنوي مثل  )علم، دراسة، اجتهاد، تجديد، نصر، قيام، المعنو

 وضوء(.

 ويسمى ما يدل على الذات من األسماء اسم ذات، وما يدل على المعنى اسم معنى.

والمشتق هو ما أخذ من غيره ودل على ذات مع مالحظة صفة مثل: )عالم، ظريف، 

 كاتب، مسافر(

ء األجناس المعنوية، أو من اسم المعنى، وأسماء األجناس واالشتقاق يكون من أسما

المعنوية تسمى المصادر، وهي أصل االشتقاق عند البصريين وذلك مثل )نصر( كمصدر 

حيث يشتق منه ناصر، ومنصور، و)فهم( يشتق منه فاهم ومفهوم وهكذا وسيأتي بيان 

 المشتقات فيما بعد.

ريين وعند أكثر النحويين ألن المصدر بسيط وإنما كان االشتقاق من المصدر عند البص

يدل على الحدث فقط بخالف الفعل فإنه يدل على الحدث والزمن. والكوفيون يرون أن 

 الفعل هو أصل االشتقاق وأن المصدر يجيء بعده في التصريف.

والبحث في المصادر يشمل أمرين: أبنيتها أي أوزانها، وعملها وسيأتي بيانها بالتفصيل 

 يب فيما يلي:والترت

 : المصادر2

 أبنية المصادر 1:2

مرتبطة بأبنية أفعالها، واألفعال في أبنيتها ثالثية، ورباعية، وخماسية،  أبنية المصادر -1

 وسداسية، ولكل بناء منها مصدره.

تُقَسَّم أبنية المصادر تقسيما أوليا إلى قسمين: مصادر الثالثي،  تقسيم أبنية المصادر: -2

الثالثي ولكل من القسمين نظام خاص به في بنائه، وتُقَسَّم مصادر غير ومصادر غير 

 الثالثي بعد ذلك تقسيمات أخرى ستأتي في مواضعها.

اختلف في أنها قياسية أو غير قياسية أي سماعية، فذهب كثير من  أبنية مصادر الثالثي -3

يرون أن كثيرا منها له النحويين إلى أنها غير قياسية يغلب فيها السماع، ولكنهم مع ذلك 

ضوابط تنتظم فيها مصادر األفعال المتماثلة في الوزن والمعنى، وما لم يوافقها فهو 

 سماعي.

وذهب آخرون إلى أنها قياسية، وأنه يقتصر على السماع فيما ورد مخالفا للقياس فيها. 

إنه يقاس وتوسط فريق ثالث فقال: إنه إذا ورد فعل ولم يعلم كيف تكلم العرب بمصدره ف

 على ما يماثله، أما إذا سمع مصدره فال يترك السماع ويقاس مع وجوده.

وخالصة هذه اآلراء أن السماع هو المعتمد األول لمعرفة مصدر الفعل، فإذا لم يكن هناك 

 سماع يقاس مصدر الفعل على مثيله.

 أوزان أبنية المصادر وضوابطها: -4

 ا إذا كانا متعديين فمصدر كل منهما على فَْعل الفعل فَعل بفتح العين وفِعل بكسره -1

 بإسكان العين مثل )ضرب ضْربا، وفتح فتْحا، وفهم فْهما، وأمن أْمنا(



  2003اْللَُمُع اْلبَهيَّة  في قواعد اللغة العربية          محمد محمود عوض هللا            الطبعة الثانية 

===================================================== 

 538 

فَعل بفتح العين إذا كان متعديا ودل على حرفة فمصدره ِفعالة بكسر الفاء مثل )ِخياطة  -2

 وِحياكة، وِنجارة، وِزراعة(

صدره فَْعل بفتح العين مثل )فََرح، وَجذَل، وَطَرب( فِعل بكسر العين إذا كان الزما فم -3

ويكون ذلك فيما دل على سرور كما سبق، وفيما دل على عيب أو عاهة مثل )َعَرج، َشلَل، 

َعَمى(، وفيما دل على مرض مثل )َمَرض، َسقَم، َجَرب(، وفيما دل على زينة أو حلية مثل 

 )َغيَد، َهَيف، َحَور(

العين إذا دل على حرفة فمصدره فِعالة بكسر الفاء مثل )ولى  فِعل الالزم المكسور -4

 ِوالية(

فِعل الالزم المكسور العين إذا دل على لون فمصدره فُْعلة بضم الفاء مثل )ُحمرة،  -5

 ُزرقة، ُصفرة(

فِعل الالزم المكسور العين إذا دل على عمل فمصدره فُعُول بضم الفاء مثل )أزف  -6

 ، لصق لُُصوقا(أُُزوفا، قدم قُدُوما

 فعَل الالزم المفتوح العين مصدره فُعُول بضم الفاء مثل )قُعود، نُهوض، ُجلوس( -7

فعَل الالزم المفتوح العين إذا كان فعله معتل العين فمصدره فَْعل بفتح الفاء وسكون  -8

 حة(العين مثل )َسْير( أو فِعال بكسر الفاء مثل )قِيام( أو فِعالة بكسر الفاء مثل )نِيا

فعَل الالزم المفتوح العين فيما عدا ما سبق يكون مصدره بحسب ما يدل عليه فعله  -9

وذلك كما يلي: ِفعَال بكسر الفاء لما دل على امتناع مثل )ِإباء، ِشراد، ِجماح، نِفار( وقد 

 يأتي على فُعُول مثل )ُشُرود، نُفُور(

 لَيان، َهيَجان، فََوران(فَعَالن بفتح الفاء والعين لما دل على اضطراب مثل )غَ 

فُعال بضم الفاء لما دل على داء مثل )ُصداع، دُوار، ُزكام(، ولما دل على صوت مثل 

 )ُصراخ، ُعواء(

فَعيل لما دل على سير مثل )َرحيل، دَبيب، ذَميل( الذميل نوع من السير اللين، وكذلك لما 

 دل على صوت مثل )َزئير، َصهيل، َخرير(

 اء لما دل على حرفة مثل )ِتجارة، ِطبابة(فِعَالة بكسر الف

فعُل المضموم العين وال يكون إال الزما يأتي مصدره على فُعولة أو فَعالة  مثل  -10

 )ُسهولة، ُصعوبة، ُكدورة، ُعذوبة( )فَصاحة، َشجاعة، َكرامة، َجزالة(

 وردت مصادر ثالثية سماعية مخالفة لما تقدم، منها: -11

ب َطَلبا( )َنبَت نَبَاتا( )َسِخط َسَخطا( )َشَكر ُشْكرا( )ذََهب ذَهابا( )َعُظم )َرِضي ِرَضا( )َطلَ 

َعَظمة( )َحَرس ِحراسة( )ذََكر ِذكرا( )َكتَم ِكتمانا( )َغلَب َغلَبة( )َغفَر ُغْفرانا( )قَضى 

 قَضاء( )َهدى ِهداية( )َعَصى ِعصيانا( )َحَمى ِحماية( )َرأى ُرْؤية( )لَِعب َلِعبا( 

ة( )قَبِل قَبُوال( )َرِحم َرْحمة( )َسِمن ِسَمنا( )نَِض  ج نُْضجا( )َكِره ُكْرها وَكراهية( )قَِوي قُوَّ

 )َكُرم َكَرما( )َحُسن ُحْسنا( )َجُمل َجَماال( )َحلُم ُحلُما(

الفعل المعتل اآلخر باأللف المقصورة تقلب ألفه ياء في المصدر، ألنها  ملحوظات: األولى:

 ن ياء مثل )َرْمى رميا، سعى َسْعيا، جرى َجْريا(.منقلبة في األصل ع

والمعتل اآلخر باأللف الممدودة تقلب ألفه واوا في المصدر ألنها منقلبة في األصل عن واو 

ا(،  ا، غدا ُغدُوَّ ا، سما ُسُموَّ ثم تدغم الواو في الواو إذا كان على وزن فعول مثل )دنا دُنُوَّ

 َرجاء، دعا دُعاء، صفا َصفاء(وأحيانا تقلب ألفه همزة مثل )رجا 
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الفعل المعتل الوسط باأللف تقلب ألفه في المصدر ياء أو واوا بحسب أصلها،  الثانية:

فالمنقلبة عن ياء ترد إلى ياء مثل )باع َبْيعا، سار َسْيرا، عاش َعْيشا(، والمنقلبة عن واو 

 ترد إلى واو مثل )قال َقْوال، مات َمْوتا، الم لَْوما(

بعض األفعال يختلف مصدرها بحسب المعنى الذي تفيده،  والسياق الذي ترد فيه  :الثالثة

 مثل:

 )رأى بمعنى أبصر مصدره رؤية، رأى بمعنى حلُم في منامه مصدره رؤيا(

 )دعا بمعنى طلب الرحمة أو الغضب مصدره دعاء، دعا بمعنى طلب مصدره دعوة(

خطب بمعنى قصد الزواج مصدره )خطب بمعنى ألقى كالما مصدره ُخطبة بضم الخاء، 

 ِخطبة بكسر الخاء(

)حلُم بمعنى رأى في المنام مصدره ُحلُم بضم الحاء والالم، َحلُم بمعنى صبر وتحمل 

 مصدره ِحْلم بكسر الحاء وسكون الالم(

مصادر غير الثالثي ثالثة أقسام ألنها إما مصادر أفعال رباعية مصادر غير الثالثي:  -5

سية، ومصادر هذه األفعال قياسية وما جاء مخالفا لها يعتبر شاذا أو خماسية أو سدا

ويقتصر فيه على السماع، ويكون بناؤها على نمطين: نمط لألفعال الرباعية، ونمط آخر 

 لألفعال الخماسية والسداسية، وذلك كما يأتي:

َل للرباعي مصادر األفعال الرباعية: األفعال الرباعية تأتي على أربعة أوزان هي: فَْعلَ  -1

المجرد مثل )دَْحَرَج، وَوْسَوَس(، وأَْفعََل مثل )أَْكَرَم(، وفعّل مثل )هذّب( وفاعل مثل 

)كافح( وهذه األوزان الثالثة هي للرباعي الذي فيه حرف زيادة على الثالثي المجرد. 

 ولكل وزن مصدره القياسي كما يأتي:

َج دَْحَرَجةً، َبْهَرَج َبْهَرَجةً، َسْرَهَف َسْرَهفَةً( فَْعلََل مصدره القياسي فَْعلَلَة مثل )دَْحرَ  -1

ومعنى سرهف قدم غذاء حسنا. فإن كان الفعل مضعفا مثل )َوْسَوَس وَزْلَزَل( فإن مصدره 

يأتي على َفْعلَلَة وعلى فِْعالل بكسر الفاء مثل )َوْسَوَسةً وِوْسَواسا، وَزْلَزلَةً وِزْلَزاال(، وقد 

 عف على فعالل مثل )ِسْرهاف(سمع مجيء غير المض

قد يفتح أول مصدر المضعف ويراد به اسم الفاعل مثل )الَوسواس الخناس(  ملحوظة:

 بمعنى الموسوس.

 أفعل مصدره إفعال مثل )أكرم ِإكراما، أخلص إِخالصا( -2

ى فإذا كان الفعل مبدوءا بهمزة مضعفة فإن الهمزة الثانية فيه تقلب ياء مثل  )آتى إيتاًء، وآذ

 إيذاًء، وآثر إيثارا(

 وإذا كان معتل اآلخر فإن حرف العلة فيه يقلب همزة مثل )أَْهدَى إهداًء، أَْرَضى إرضاًء(

 وإذا كان معتل العين بالياء فإن الياء تبقى في المصدر مثل )أَْيقََن إِيقانا، أَْيَسَر إِيسارا(

ء في آخر المصدر مثل وإذا كان معتل العين باأللف فإن األلف تحذف ويعوض عنها تا

 )أقام إقامة، وأجاب إجابة، وأناب إنابة(

وأصل كلمة إقامة إقوام تنقل حركة الواو فيها إلى الساكن قبلها، ويقال فيها تحركت الواو 

بحسب األصل وانفتح ما قبلها بحسب اآلن فحذفت وعوضت عنها التاء، واأللف المحذوفة 

لكلمة عند سيبويه، وعند الفراء واألخفش أن األلف هي األلف الزائدة على البناء األصلي ل

 المحذوفة هي عين الكلمة.

وإذا كان معتل العين بالواو فإن الواو تقلب ياء لكسر ما قبلها مثل )أَْوَجدَ إِيجادا، وأَْوَعدَ 

 إِيعادا، وأَْوَضَح إِيضاحا(
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 اِم الصالةِ(قد تحذف التاء من المصدر إذا كان مضافا مثل )وإق ملحوظتان: األولى:

ورد مصدر الفعل أفعل على فَعال بفتح الفاء مثل )أَْنبََت نَباتا، وأَْعَطى َعطاء(  الثانية:

 ويسمي النحاة مثل هذا اسم مصدر ألن حروفه نقصت عما ينبغي أن تكون عليه.

َح توضيحا( -3  فعّل مصدره تفعيل مثل )قَدََّم تقديما، َعلََّم تعليما، َوضَّ

ل معتل اآلخر فإن مصدره تحذف منه ياء التفعيل ويعوض عنها تاء في آخره فإذا كان الفع

مثل )َزكَّى تزِكيَة، َربَّى تربِيَة، َجلَّى تَْجِليَة(. وقد ورد نادرا مجيء مصدر الفعل الصحيح 

ل  ق تفِرقة، كمَّ ب تجِربة، ذكَّر تذِكرة، قدَّم تقِدمة، بصَّر تبِصرة، فرَّ على تفعلة مثل )جرَّ

م تكِرمة(.تكِمل  ة، كرَّ

 وقد سمع مجيء مصدر فعل المعتل اآلخر على تفعيل مثل:

ي دَْلَوها تَْنِزيَّا ي َشْهلَةٌ َصبيا(   )باتت تَُنّزِ  كما تُنَّزِ

ومعنى البيت أن امرأة كانت تحرك دلوها عند االستقاء ليمتلئ ماء حركة ضعيفة فترفعه 

قد جاء المصدر تنزيا للفعل المعتل وتخفضه كما تحرك العجوز صبيها عندما ترقصه. و

ى وكان القياس أن يقال تنزية  نَزَّ

 وقد جاء مصدر فعّل على فِعّال بكسر الفاء وتشديد العين مثل )َكذَّب ِكذّابا(

وإذا كان الفعل الذي على وزن فعَّل مهموز الالم فإن مصدره يأتي على تَْفِعَلة كالمعتل مثل 

(، ويأتي أيضا على تفعيل مثل )َخطَّأ تخِطئَة وتخِطيئا، وجزأ تجِزئَة )هنَّأ تهنِئَة، نشَّأ تنِشئَة

 وتجزيئا(

فاعل مصدره فعال بكسر العين ومفاعلة مثل )جادل جداال ومجادلة، خاطب ِخطابا  -4

ومخاطبة، بادر بِدارا ومبادرة(. وقد اشتهر مجيء مفاعلة دون فعال لبعض أفعال هذا 

مشاورة، هاجم مهاجمة، فاضل مفاضلة، ناصر  الوزن مثل )ذاكر مذاكرة، شاور

 مناصرة(

وإذا كانت فاء الفعل من هذا الوزن ياء فإنه يمتنع مجيء فعال في مصدره مثل )ياسر 

 مياسرة، يامن ميامنة(. وقد شذ مجيئه من الفعل ياوم فورد فيه )ِيواما ومياومة(.

الخماسية والسداسية على  مصادر األفعال الخماسية والسداسية: تبنى مصادر األفعال -2

نمط واحد، ويختلف النمط باختالف الحرف الذي يبدأ به الفعل، وبذلك تكون مصادرهما 

 على نوعين المبدوء بالهمزة والمبدوء بالتاء وذلك بحسب التفصيل اآلتي:

المبدوء بالهمزة يكون مصدره بكسر ثالثه وزيادة ألف قبل آخره مثل )انتصر انتِصارا،  -1

  اهتِماما، استفهم اسِتفهاما، استخرج اسِتخراجا( مع مالحظة ما يأتي: اهتَمَّ 

أوال: إن كان الفعل خماسيا معتل العين باأللف فإن األلف تقلب ياء مثل )اجتاز اجتيازا، 

 انقاد انقيادا، اختار اختيارا(

ى في موضعها ثانيا: إن كان خماسيا معتل العين بالياء أو الواو فإن كال من الياء والواو تبق

وتكسر، وال يطرأ عليها حذف أو قلب مثل )اْبَيضَّ ابيِضاضا، اْعتََوَر اعتِوارا، اعَوجَّ 

 اعِوجاجا(

ثالثا: إن كان الفعل سداسيا معتل العين باأللف فإن األلف تحذف منه وتعوض عنها التاء 

 استِعاذة(في آخره كما مر في الرباعي المعتل العين مثل )استقام استِقامة، استعاذ 

رابعا: إن كان الفعل سداسيا معتل العين بالياء فإن الياء تبقى دون حذف أو قلب مثل  

 )استيقن اسِتيقانا، استيسر استِيسارا(
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خامسا: إن كان الفعل سداسيا معتل العين بالواو فإن الواو تقلب ياء مثل )استَْوَضَح 

 استِيضاحا، استَْوَجَب استِيجابا(

لفعل معتل اآلخر فإن األلف فيه تقلب همزة سواء أكان خماسيا أم سداسيا سادسا: إن كان ا

مثل )اْلتََقى التِقاًء، اْهتَدَى اهتِداًء، اْصَطَفى اصِطفاًء، استَْرَعى اسِترعاًء، اْستَْدَعى 

 استِدعاًء، استَْولَى اسِتيالًء(

َج تدحُرجا، تَلَْملََم المبدوء بالتاء يكون مصدره بضم الحرف الرابع فيه مثل )تَدَْحرَ  -2

ما( مع مالحظة ما يأتي: ُُ  تَلَْمُل

أوال: إذا كان الفعل صحيحا والحرف الرابع فيه غير مضعف تظهر عليه الضمة دون 

 تغيير.

ثانيا: إذا كان الحرف الرابع في الفعل مدغما فيه الحرف الثالث وأصبح الحرفان حرفا 

 )تَقَدَّم تَقَدُّما، تَذَكََّر تَذَكُّرا(مضعفا فإن الضمة تظهر على الحرف المضعف مثل 

ثالثا: إذا كان الفعل معتل اآلخر فإن األلف فيه تقلب ياء وعندئذ ال يبقى الحرف الرابع 

 مضموما بل يكسر لمناسبة الياء مثل )ترقَّى تََرقِّيا، تَدَنَّى تَدَنِّيا، تولَّى تََولِّيا(

ية مخالفة للقياس في مثلها، وهي وردت أفعال خماسية وسداس ملحوظتان: األولى:

ل والقياس  سماعية تحفظ وال يقاس عليها منها: )تِِحّمال( بكسر األول والثاني مصدرا لتََحمَّ

ل بضم الثالث المضعف، ومنها )تِِمالّق( مصدر تََملَّق وقياسه تََملُّق، ومنها )تِرّميَّا(  فيه تحمُّ

ترامى وقياسه تراميا، ومنها )قَُشْعريرة( بكسر الراء وتشديد الميم وتشديد الياء مصدر 

 مصدر اقشعر وقياسه اقشعرار

الثانية: من المصادر ما جاء على وزن تَْفعال بفتح التاء مثل )تَعداد، تَذكار، تَرحاب( وقد 

 جاءت ثالث كلمات بكسر التاء وهي )تِبيان، تِلقاء، وِتنضال من المناضلة(.
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 تطبيق
(1) 

 ها وبين فعل كل منها:فيما يأتي مصادر استخرج

 )إن ذلك لحق تخاصم أهل النار( -1

 )وما النصر إال من عند هللا العزيز الحكيم( -2

 االقتداء بالرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم مطلوب من كل مسلم -3

 صوم رمضان وحج البيت وإيتاء الزكاة من أركان اإلسالم -4

 دي إلى الهالكاالندفاع وراء ملذات الدنيا وزخارفها يؤ -5

 )إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون( -6

 يقوم الناس بأداء صالة االستسقاء عند انحباس األمطار -7

 من الكبائر التولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات -8

 من لم يكن عنده استطاعة لرمي الجمار يجوز له إنابة غيره في رميها -9

 القلب وخشوع النفس وهدوء الجوارح من المطلوب في الصالة صفاء -10

(2) 
 استخرج المصادر القياسية وغير القياسية فيما يأتي:

 صدق اإلنسان في حديثه عالمة على إيمانه وكذبه عالمة على نفاقه -1

 اإلحسان إلى الناس واستمالة قلوبهم سبيل للظفر بحبهم ورضاهم وتقديرهم -2

 ب مرضاة هللا عن العبدبر الوالدين وحسن معاملتهما من أسبا -3

 عليك السمع والطاعة لمن فوقك ما لم تؤمر بمعصية -4

 الجد واالجتهاد يحققان للمرء طموحه في الرقي والتقدم -5

 لحق تلك إحدى المعجزات   علو في الحياة وفي الممات -6



  2003اْللَُمُع اْلبَهيَّة  في قواعد اللغة العربية          محمد محمود عوض هللا            الطبعة الثانية 

===================================================== 

 543 

(3) 

 هات في جمل من عندك مصادر األفعال اآلتية:

سر  –عجز   –َسِلم  –سامح  –تثبت  –حاج  –محل اض –تبختر  –عانى  –استحيا  –تأنى 

 حار -صب  –دار  –يبس  –حن  –طوى  –قرأ  –وصل  –وادّ  –

 

(4) 

 هات األفعال للمصادر اآلتية:

 –تسوية  –تسبيح  –ثقة  –تبادل  –استقامة  –اعشيشاب  –إيحاء  –اخضرار  –مواكبة 

 دراية. –غفران  –قوامة  –بسالة  –فيضان  –سمو  –جزاء  –بُْعد  –منح  –تحية 

(5) 

 أعرب ما يأتي:

 )ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة هللا وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة( -1

 )وما كان صالتهم عند البيت إال مكاء وتصدية( -2

 أزكى الصالة على أرواحهم أبدا   خير المطالع تسليم على الشهدا -3

 لكل حر عن األوطان مات فدا   وتكرمةفلتنحن الهام إجالال     
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  اسم المرة واسم الھیئة2:2
المرة أو على الھیئة، ولكل منھما اسم المرة واسم الھیئة مصدران یصاغان للداللة على 

 :قواعد تتعلق بطریقة صوغھ واألفعال التي یصاغ منھا، وفیما یلي بیان ذلك
 :اسم المرة: أوال

 )َجْلسة، وَضْربة( اسم المرة ھو مصدر یدل على حدوث الفعل مرة واحدة مثل -1
ى  عمل  اسم المرة ال یؤخذ من كل مصدر بل یؤخذ من مصادر األفعال الدالة عل-2

من أعمال الجوارح الظاھرة كالمشي والجلوس والقیام والوقوف؛ ولذلك فھو ال یؤخذ 
من األفعال الدالة على عمل من أعمال الجوارح الباطنة كالعلم والجھل، فال یؤخذ من 
أفعال القلوب مثل علم وحب، وال من األفعال الدالة على صفة مالزمة لإلنسان كالحسن 

لجبن والكرم والبخل، وال من األفعال الناقصة مثل كان وكاد، والظرف والشجاعة وا
 .وال من األفعال الجامدة مثل نعم وعسى ولیس

 یصاغ اسم المرة من الفعل الثالثي على وزن َفْعلة بفتح الفاء، وبتاء في آخره مثل -3
 فإن كان المصدر األصلي منتھیا بالتاء مثل رحمة فإن الداللة على). َجریة) (َوقفة(

 )َرِحَم َرْحَمًة واحدة(المرة منھ تكون بوصفھ بكلمة واحدة مثل 
 یصاغ اسم المرة من الفعل غیر الثالثي على وزن مصدره مع زیادة تاء في آخره -4

 ، وإن كان المصدر )إكرامة، تعلیمة، انطالقة، انقیادة، استغفارة، استھجانة(مثل 
إجابة واحدة، (بوصفة بكلمة واحدة مثل األصلي منتھیا بالتاء فإنھ یدل على المرة منھ 
 )إعاقة واحدة، استقامة واحدة، استجارة واحدة

 :اسم الھیئة: ثانیا
 )ِوقفة، ِمشیة( اسم الھیئة ھو مصدر یدل على ھیئة الفعل عند حدوثھ مثل -1
 اسم الھیئة یؤخذ من مصادر األفعال التي یؤخذ منھا اسم المرة أي من األفعال -2

مة التي تدل على أعمال الجوارح وال تدل على أعمال القلوب، وال على المتصرفة التا
 .وال یؤخذ إال من الفعل الثالثي. الصفات الثابتة الالزمة

 یصاغ اسم الھیئة من الفعل الثالثي على وزن ِفعلة بكسر الفاء، وبتاء في آخره مثل -3
 )ِقعدة، ِمیتة(

ِخبرة (یدل على الھیئة منھ بوصفھ مثل وإذا كان المصدر األصلي منتھیا بالتاء فإنھ 
ِسیرة السلف ) (ِخبرة العلماء(أو بإضافتھ مثل ) نشد الضالة ِنشدة عظیمة) (واسعة
 )الصالح

اختمرت ( وردت بعض مصادر الھیئة من غیر الثالثي شذوذا مثل :األولى: ملحوظتان
ا بالنقاب، أي غطت وجھھ) انتقبت ِنقبة(أي غطت رأسھا بالخمار، و) المرأة ِخمرة

 .أي وضع العمامة على رأسھ) تعمم الرجل ِعمة(و
وإنما لم یبن اسم الھیئة مما زاد على ثالثة ألن حروف الزیادة فیھ لھا أغراض معنویة، 

 فھي تغیر بعض المعاني وتعطي معاني جدیدة لألفعال التي تكون فیھا، وبناء 
أو الغرض منھا، ولذلك اكتفى اسم الھیئة یحذف ھذه الحروف أو بعضھا فتزول فائدتھا 

ببقاء المصدر األصلي على حالھ ووصفھ بما یفید الھیئة إن دعت الحاجة لذلك مثل 
 ).انتصار القوي، انھزام الذلیل(
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 وصف المصدر بأنھ اسم مرة أو اسم ھیئة لیس إعرابا لھ بل بیانا لنوعھ فقط، :الثانیة
فعوال مطلقا كما ھو الغالب، وقد ویكون إعرابھ بحسب موقعھ في الجملة، فقد یكون م

 .یكون غیر ذلك
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 تطبیق
)1( 

 :استخرج اسم المرة واسم الھیئة فیما یأتي وبین فعل كل منھا
 )فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت األرض والجبال فدكتا دكة واحدة (-1
  رب أكلة حرمت أكالت-3 . ال یخطب أحدكم على ِخطبة أخیھ حتى یذر-2
 ائحون في شوارع المدینة جولة اطلعوا فیھا على أھم معالمھا جال الس-4
  لكل صارم نبوة، ولكل جواد كبوة-5
  رب سكتة أبلغ من مقالة-7  . التمس لھفوة الصدیق عذرا-6
  إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة-8
 )ساھرةقالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما ھي زجرة واحدة فإذا ھم بال (-9

  نظر الجائع إلى الطعام والشراب نظرة المشتاق-10
)2( 

 :ھات اسم المرة من كل فعل مما یأتي وھات اسم الھیئة مما یصح أن یؤتى بھ منھا
  استوفى- رفع – سقط – اجتمع – عف – ھذَّب – أعاد – انصرف –صحا 

)3( 
 : أعرب ما یأتي

  تقطر الدماھتكنا حجاب الشمس أو  إذا ما غضبنا غضبة مضربة
 وجمال العلم إصالح العمل   في ازدیاد العلم إرغام العدا
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 یمي والمصدر الصناعي المصدر الم3:2
 المصدر المیمي مصدر مبدوء بمیم زائدة في غیر المفاعلة أي أنھ لیس من -1

المصادر التي ھي على وزن مفاعلة للفعل الذي على وزن فاعل مثل مشاركة ومعاونة 
 )مسَعى، موِقع(فھذه ال تسمى مصادر میمیة، ومثال المصدر المیمي 

لثالثي على وزن مفعل بفتح المیم والعین وسكون  یصاغ المصدر المیمي من الفعل ا-2
 )َمنَصر، َمضَرب(الفاء إذا كان الفعل صحیحا لیس في أولھ حرف علة مثل 

  یصاغ من الثالثي المعتل األول الذي تحذف عینھ في المضارع على وزن مفِعل -3
 )موِعد، موِضع، موِثق(بكسر العین مثل 

ي على وزن اسم المفعول وھو وزن  یصاغ المصدر المیمي من غیر الثالث-4
المضارع المبني للمجھول مع إبدال حرف المضارعة میما مضمومة وفتح ما قبل 

 )مستعان، ُمْنَطَلق، ُمْكَرم، ُمْلَتَقى(آخره كما سیأتي مثل 
المرِجع، ( وردت بعض المصادر المیمیة على خالف وزنھا القیاسي شذوذا منھا -5

 .وقیاسھا جمیعا بفتح العین) ةالمِصیر، المعِرفة، المقِدر
َمَضرَّة، َمْوِعدة، َمْوِعظة، َمَسرَّة، ( قد تزاد على المصدر المیمي تاء في آخره مثل -6

 )َمْوِجدة
 ھناك مصدر یسمى المصدر الصناعي وھو یصاغ من اللفظ بزیادة یاء مشددة وتاء -7

 )المدِنیَّة، الَھَمِجیَّة، الَوْحِشیَّةالُحرِّیَّة، الوطِنیَّة، اإلنساِنیَّة، (تأنیث في آخره مثل 
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 تطبیق
)1( 

 :استخرج مما یأتي المصدر المیمي أو المصدر الصناعي أو المصدر األصلي
وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا  (-1

 )نصیرا
 )إلى اهللا مرجعكم جمیعا وھو على كل شيء قدیر (-2
 )معكم حتى تؤتون موثقا من اهللا لتأتنني بھ إال أن یحاط بكمقال لن أرسلھ  (-3
 )وما كان استغفار إبراھیم ألبیھ إال عن موعدة وعدھا إیاه (-4
 )فرح المخلفون بمقعدھم خالف رسول اهللا (-5
 )ومن تزكى فإنما یتزكى لنفسھ وإلى اهللا المصیر (-6
 ) وال ھم یحزنونوینجي اهللا الذین اتقوا بمفازتھم ال یمسھم السوء (-7
 )وظلموا أنفسھم فجعلناھم أحادیث ومزقناھم كل ممزق (-8
 فاجعل ُمغارك للمكارم ُتكَرِم    أدنى الفوارس من یغیر لمغنم-9

 وفي التجارب تحكیم وُمعَتَبُر    إن السعید لھ من غیره عظة-10
)2( 

 :فیما یأتي مصادر أصلیة ومصادر میمیة ومصادر صناعیة بین كال منھا
  أقلل طعامك تحمد منامك-2    إیاكم والمسألة فإنھا آخر كسب الرجل-1
  الوحدة الوطنیة كفیلة بتحقیق مطالب األمة في الحریة والحیاة الكریمة-3
  یستدل على عقل الرجل بقلة مقالھ وعلى فضلھ بكثرة احتمالھ-4
  احذر من كان في طبعھ مداھنة وتملق وانتھازیة-5
 مفسدة للمرء أي مفسدة   اب والِجدة إن الفراغ والشب-6

)3( 
 :ھات المصادر المیمیة لألفعال التالیة وضع كال منھا في جملة تامة

  ورد- نفع – ھاب – حب – اقتحم – شرب – اجتمع – قدم – انحدر –عھد 
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)4( 
ھات من عندك جملتین تشتمل كل منھما على مصدر میمي على وزن مفعل بفتح 

كل منھما على مصدر میمي على وزن مفعل بكسر العین، العین، وجملتین تشتمل 
وجملتین تشتمل كل منھما على مصدر میمي من فعل غیر ثالثي، وجملتین تشتمل كل 

 منھما على مصدر صناعي
)5( 

 :أعرب ما یأتي
 )وتلك القرى أھلكناھم لما ظلموا وجعلنا لمھلكھم موعدا (-1
 را وكن منھا على وجلفظن ش    وُحْسُن ظنك باألیام َمْعَجَزٌة-2
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 : إعمال المصدر4:2
ب المفعول، ویتعلق  یعمل المصدر عمل الفعل فیرفع الفاعل، وینص: عمل المصدر-1

بھ الجار والمجرور، وذلك ألنھ یشبھ الفعل في المعنى، فھما یشتركان في الداللة على 
الحدث، وقیل إنھ یعمل عمل الفعل ألنھ األصل الذي أخذ منھ الفعل، وإنما یعمل في 

 .أحوال معینة، وبشروط سیأتي ذكرھا
 .ان معناه، وما یشترط لعملھ وسیأتي بی قد یعمل اسم المصدر عمل الفعل كالمصدر،-2
 لعمل المصدر شروط أبرزھا شرطان ذكرھما معظم مؤلفي : شروط عمل المصدر-3

كتب النحو، وبعضھم یسمیھما موضعین لعمل المصدر،  وھناك شروط أخرى ذكرت 
 :في كتب دون أخرى، وفیما یأتي بیان ھذه الشروط

، ویقدر الفعل مع أن إذا كان  أن یصح حلول فعل مع أن أو فعل مع ما محل المصدر-1
المصدر داال على حدوث الحدث في الزمن الماضي، ویكون الفعل المقدر مع أن 
ماضیا، أو إذا كان داال على حدوث الحدث في الزمن المستقبل، ویكون الفعل المقدر 

) أعجبني إكراُمَك عِلیا(مع أن للمستقبل مضارعا، مثال الدال على الحدث في الماضي 
 أن یقال بدال منھ أعجبني أن أكرمت علیا، ومثال الدال على الحدث في المستقبل یصح

 .ویصح أن یقال بدال منھ یعجبني أن تكرم علیا) ُیعجبني إكراُمَك عِلیا(
 ویقدر الفعل مع ما إذا أرید بالمصدر الداللة على حدوث الحدث في الزمن الحاضر، 

 یصح أن یقدر محل المصدر یعجبني ما تكرم علیا )ُیعجبني إكراُمَك عِلیا اآلَن(مثل 
اآلن، وإنما قدرت ما في ھذا المثال ألنھا تصلح لألحوال كلھا، ولكنھا ال تقدر إال في 
الزمن الحاضر ألن أْن ھي األصل في الحروف المصدریة ولذلك یسمونھا أمَّ الباب، 

ھا غیر ممكن وھي ما إذا ولم یعدلوا عن تقدیرھا إال في الحالة التي یكون تقدیرھا فی
 .كانت الداللة على الحدوث في الزمن الحاضر فتعینت ما لذلك

  الشرط السابق وھو صالحیة المصدر الن یحل محلھ فعل مع أن أو مع ما :ملحوظة
إنما ھو شرط في عملھ في غیر الظرف أو الجار والمجرور أما عملھ فیھما فال یشترط 

 . الفعلفیھ شيء ألنھما یكتفیان برائحة
َضْربا ( الشرط الثاني أو الموضع الثاني أن یكون المصدر نائبا مناب الفعل مثل -2
زیدا في المثال األول منصوب بالمصدر ضربا الذي ھو نائب ) ِإْكراما محمدا(و) زیدا

مناب الفعل اضرب، ومحمدا في المثال الثاني منصوب بالمصدر إكراما الذي ھو نائب 
ي كل من المصدرین ضمیر مستتر ھو الفاعل، وھذا ھو األصح مناب الفعل أكرم، وف

في ھذا الموضع، ومن النحاة من منع عمل المصدر في ھذه الحالة واعتبره مؤكدا، 
وقال إن ما بعد المصدر منصوب بالفعل المحذوف ال بالمصدر، وعلى ھذا القول یكون 

لقول األول یكون قد ناب المصدر قد ناب عن فعلھ في المعنى فقط ال في العمل، وعلى ا
 .عنھ في المعنى والعمل

ضرِبي زیدا َحَسٌن وھو َعْمرا قبیٌح على أن :  أال یكون مضمرا، فال یجوز أن یقال-3
ھو الذي ھو ضمیر المصدر ضربي قد نصب عمرا، وذلك ألن ھذا الضمیر لیس فیھ 

 : وقد أجاز ذلك الكوفیون واستدلوا بقول الشاعر. لفظ الفعل
 )وما ھو عنھا بالحدیِث الُمَرجَِّم  حرُب إال ما َعِلْمتم وُذْقُتُموما ال(
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واعتبروا أن الجار والمجرور عنھا متعلق بالضمیر ھو الذي ھو بمعنى الحدیث فكأنھ 
وقد رد علیھم بأن ھذا البیت نادر قابل للتأویل . قال وما الحدیث عنھا بالحدیث المرجم

ریون إن عنھا متعلق بفعل محذوف، أو متعلق وقد قال البص. فال تبنى علیھ قاعدة
وأجاز بعضھم إعمالھ في الجار . بالمرجم في آخر البیت وقد تقدم علیھ للضرورة

 .والمجرور والظرف
 أال یكون مصغرا، فال یجوز أن یقال یعجبني ُضَرْیُبَك خالدا على اعتبار أن خالدا -4

خصائص األسماء منصوب بالمصدر المصغر ضریب، وذلك ألن التصغیر من 
 .فتصغیر المصدر یبعده من مشابھة الفعل

عجبت :  أال یكون محدودا أي مقترنا بالتاء التي تدل على الوحدة، فال یجوز أن یقال-5
 :من ضربتك بكرا، وما ورد من ذلك فھو شاذ ومنھ قول الشاعر

 )اِكِب بَضربِة َكفَّْیِھ الَمال َنْفَس َر  ُیحاِیي بھ الَجْلُد الذي ھو حازٌم(
یحایي بمعنى یحیى بھ أي بالماء والجلد القوي، وضربة الكفین ھي ضربة التیمم والمال 
التراب ونفس راكب مسافر والشاعر یثني على مسافر معھ ماء فتیمم وأحیا بالماء نفس 

فقد أضاف المصدر الدال على المرة الواحدة وھو ضربة إلى . راكب كاد یموت عطشا
بر أن المال مفعولھ، وذلك شاذ كما قیل سابقا، وقیل إن ھذا البیت فاعلھ وھو كفیھ واعت

فإذا كان بناء المصدر بالتاء مثل رغبة ورھبة ورحمة فإنھ . ال یعرف قائلھ وال نظیر لھ
 :ال یمتنع عملھ مثل

 )عقاَبك قد كانوا لنا كالَموارِد  فلوال رجاء النصر منك ورھبٌة (
 الن التاء فیھ من بنیة المصدر ولیست دالة على فقد نصب كلمة عقابك بالمصدر رھبة

 .الوحدة، ویدل على الوحدة منھ بالوصف فیقال رھبة واحدة ورغبة واحدة وھلم جرا
 أال یكون مجموعا أي أنھ ال یعمل إال إذا كان مفردا، وقد أجاز عملھ وھو مجموع -6

 :بعض النحاة واستدلوا بقولھ
 ) مواعیَد ُعرقوٍب أخاه بیثرِب  وعدَت وكان الُخلُف منك َسِجیًَّة(

مواعید جمع موعد أو میعاد وھو مصدر میمي وقد عمل في عرقوب وھو فاعلھ وھو 
مضاف إلیھ، وأخاه مفعول بھ لمواعید، وأجیب عن ذلك بأنھ ضرورة شعریة ومنھ 

 :أیضا
 )أبا ُقدامَة إال المجَد والَفَنعا  قد جربوه فما زادت تجاِرُبھم (

الكرم والمجد والثناء، تجاربھم جمع تجربة وقد عمل وھو مجموع الفنع الخیر و
 .فالضمیر ھم فاعلھ وأبا مفعولھ

 أال یكون منعوتا قبل تمام عملھ،  فال یجوز أن یقال أعجبني ضربك المبرح عمرا -7
ألن معمول المصدر بمنزلة الصلة من الموصول فال یفصل بینھما، وإن ورد ما یوھم 

نعت یتعلق بھ المعمول المتأخر، وإن أخر النعت عن المعمول جاز ذلك قدر فعل بعد ال
 :ومنھ قول الشاعر) أعجبني ضرُبك َعْمرا الشدیُد(ذلك مثل 

 )عاذرا فیَك من عھدُت َعذوال  إن َوجدي بَك الشدیَد أراني (
فقد جاء النعت الشدید متأخرا عن معمول المصدر وھو الجار والمجرور بك المتعلق 

 .ئر التوابع مثل النعت في أنھ ال یصح أن تفصل بین المصدر ومعمولھبوجدي، وسا
 أال یكون مفصوال عن معمولھ، وقد سبق أنھ ال یفصل بین المصدر ومعمولھ بالنعت -8

أو غیره من التوابع، وكذلك ال یفصل بینھ وبین معمولھ بأجنبي من باب أولى؛ ولذلك 



  2003اْلُلَمُع اْلَبھیَّة  في قواعد اللغة العربیة          محمد محمود عوض اهللا            الطبعة الثانیة 
===================================================== 

 554

على أنھ متعلق ) ْجِعِھ َلقادٌر یوَم ُتْبَلى السرائُرإنھ على َر: (لم یعربوا یوَم في قولھ تعالى
برجعھ المذكور في اآلیة ألنھ قد فصل بینھما بأجنبي من المصدر ومن معمولھ وھو 
لقادر الذي ھو خبر إن، وقدروا متعلقا محذوفا لیوم تقدیره یرجعھ، ویكون التقدیر كلھ 

 .إنھ على رجعھ لقادر یرجعھ یوم تبلى السرائر
أعجبني خالدا ضربك، وأجاز بعضھم :  یكون مؤخرا عنھ فال یجوز أن یقال أال-9

ال َیْبُغوَن عنھا (تقدیم المعمول إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا ومثل لذلك بقولھ تعالى 
اللھم اجعل لنا من (عنھا جار ومجرور متعلق بالمصدر بعده وھو حوال، ومثلھ ) ِحْوال

 .مرنا جار ومجرور متلق بالمصدر بعده وھو فرجامن أ) أمِرنا َفَرجا وَمْخَرجا
 أال یكون محذوفا ولذلك لم یجیزوا أن یقال ما لك وزیدا على أن یكون زیدا مفعول -10

بھ لمصدر محذوف تقدیره ومالبستك زیدا، بل قدروا فعال محذوفا ناصبا لزیدا، وكذلك 
اهللا الرحمن الرجیم لم یجیزوا تقدیر مصدر محذوف متعلقا للجار والمجرور في بسم 

 .تقدیره ابتدائي،  بل قدروا فعال محذوفا متعلقا للجار والمجرور تقدیره أبتدئ
 : للمصدر العامل عمل فعلھ ثالثة أحوال: أحوال المصدر العامل-4
 أن یكون مضافا، وإضافتھ تكون لفاعلھ أو لمفعولھ، فإضافتھ لفاعلھ  الحالة األولى-1

ویقال في إعرابھ دفع مبتدأ وھو مصدر ) ناَس بعَضھم ببعٍضولوال دفُع اِهللا ال(مثل 
مضاف، اهللا فاعل المصدر وھو مجرور لفظا مرفوع محال ألنھ فاعل،  الناس مفعول 

ومثال إضافتھ ) وأخِذِھُم الرِّبا وقد ُنھوا عنھ وأكِلِھْم أمواَل الناِس بالباطِل(بھ، ومثل 
أوالد مفعول بھ لقتل ) َن قتَل أوالِدھم شركاُؤھموكذلك َزیََّن لكثیٍر من المشركی(لمفعولھ 

 :وھو مجرور لفظا منصوب محال وفاعل المصدر ضمیر مستتر، ومنھ قول الشاعر
 )إذا لم َیُصْنھا عن َھًوى َیغلُب العقال    أال إن ظلَم نفِسھ المرُء َبیٌِّن(

مصدر، نفسھ مفعول بھ وھو مضاف إلیھ مجرور لفظا منصوب محال والمرء فاعل ال
 :ومنھ كذلك قول الشاعر

 ) َنْفَي الدراھیِم تنقاُد الصیاریِف  َتنفي یداھا الَحَصى في كل ھاِجَرٍة(
ومعنى البیت ان الناقة تدفع یداھا الحصا في وقت الظھیرة وشدة الحر كما یدفع 

نفي . الصیرفي الناقد الدراھم في النار، ویكنى بذلك عن صالبة الناقة وسرعة سیرھا
 الدراھیم مفعول المصدر وھو مضاف إلیھ مجرور لفظا منصوب محال، تنقاد مصدر،

 .فاعل المصدر وھو أیضا مصدر وھو مضاف لفاعلھ وھو الصیاریف
وھذه الحالة وھي عمل المصدر مضافا أكثر ورودا في االستعمال من الحالتین 

 .األخریین
) ي یوٍم ذي َمْسَغَبٍة یتیماأو إطعاٌم ف( أن یكون المصدر منونا مثل  الحالة الثانیة-2

 :تقدیره أن یطعم في یوم ذي مسغبة یتیما فیتیما مفعول بھ للمصدر إطعام ومثل
 )أزلنا َھاَمُھنَّ عن الَمقیِل  بضرٍب بالسیوِف رؤوَس قوٍم  (

 .رؤوس مفعول بھ للمصدر ضرب
لھا  أن یكون المصدر مقترنا بأل، وھذه أضعف حاالت عملھ، وأق الحالة الثالثة-3

ورودا في االستعمال، ومن النحاة من منع عمل المقترن بأل لكونھا من خصائص 
األسماء، فإذا اقترنت بالمصدر فإنھا تبعد شبھھ من الفعل، والذي ُیختار أن عملھ 

 :ضعیف بسبب اقترانھ بأل ولكنھ جائز لوروده عن العرب مثل
 )لصالحین فقیراومن ترِك بعِض ا  عجبت من الَرْزِق الُمِسيِء إلُھھ  (
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الرزق مصدر مقترن بأل وقد عمل في مفعولھ وھو المسيء المضاف إلیھ، وفاعلھ إلھھ 
 :والتقدیر عجبت من أن یرزق المسيء إلھھ ومثل

 )َیخاُل الِفراَر ُیراِخي األجل   ضعیُف الِنكایِة أعداَءه  (
منھم ظانا ومعنى البیت أن المتحدث عنھ ضعیف ال یضرب أعداءه ضربا مؤثرا ویفر 

النكایة مصدر مقترن بأل وقد عمل النصب في أعداءه على أنھا . أن فراره یمد في أجلھ
 .مفعول بھ، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره ھو یعود إلى المتحدث عنھ

األمر األول معنى اسم :  یتعلق بعمل اسم المصدر أمران: عمل اسم المصدر-5
 :ھالمصدر، واألمر الثاني شروط عملھ وأحوال

اسم المصدر ھو ما یساوي المصدر في معناه ویخالفھ بخلوه :  معنى اسم المصدر-1
ومعنى مساواة اسم المصدر . لفظا وتقدیرا من بعض حروف فعلھ دون تعویض

للمصدر في معناه أنھ یدل على الحدث مثلھ، وقیل إنھ یدل على المصدر نفسھ فھو 
عض حروف فعلھ أنھ تنقص حروفھ یعمل بواسطتھ، ومعنى خلوه لفظا وتقدیرا من ب

عن حروف فعلھ سواء حروفھ األصلیة فقط أو حروفھ مع حروف الزیادة فیھ، وذلك 
فإنھ اسم مصدر ألعطى، وإعطاء ھو مصدر أعطى، وعطاء مساو ) عطاء(مثل 

إلعطاء في المعنى ولكنھ مخالف لھ بخلوه من الھمزة التي في فعلھ،  وھو خال منھا 
 . یعوض عنھا بشيء، ولذلك سموه اسم مصدرلفظا وتقدیرا، ولم

فإذا كان حذف شيء من حروف الفعل لفظا ال تقدیرا مثل قتال ونزال فإنھ قد حذفت 
منھ الیاء التي ھي منقلبة عن األلف في فعلھ قاتل ونازل ثم حولت األلف یاء في  
 المصدر لكسر أولھ ثم حذفت الیاء، ونوي معناھا وتقدیرھا في الذھن فظل ذلك

وإذا حذف حرف من الفعل و عوض عنھ في المصدر مثل عدة مصدر الفعل . مصدرا
وعد حیث حذفت الواو وعوضت عنھا التاء فإنھ یظل على تسمیتھ مصدرا وال یسمى 

 .اسم مصدر
َتَوضَّأ ُوضوءا، وَتَكلَّم كالما، وسّلم سالما، وأطاع طاعة، (ومن أمثلة اسم المصدر 
 ).ُغسالوَتَطھَّر ُطھورا، واغتسل 

 شروط عمل اسم المصدر وأحوالھ ھي الشروط نفسھا واألحوال التي سبقت -2
 :للمصدر، ومن أمثلة عملھ

 )وبعد َعطاِئَك المائَة الرِّتاعا؟    أُكْفرا بعد ردِّ الموِت عنى  (
یقول الشاعر إنھ ال یجحد وال ینكر نعمة من أنقذه من الموت ومنعھ، وأعطاه مائة من 

مل اسم المصدر عطاء وفاعلھ الضمیر الكاف مضاف إلیھ ومفعولھ المائة اإلبل، وقد ع
 :ومنھ قول الشاعر

 )عسیرا من اآلمال إال ُمَیسَّرا  إذا صح عوُن الخالقِِ المرَء لم َیِجْد  (
 :عون اسم مصدر، الخالق فاعلھ مضاف إلیھ، المرء مفعولھ، ومنھ

 )َرَین لغیرھُم َأُلوفافال ُت    ِبِعْشَرِتَك الكراَم ُتَعدُّ منھم(
 .عشرة اسم مصدر الكاف فاعلھ مضاف إلیھ، الكرام مفعولھ

 :ملحوظتان
 عمل اسم المصدر قلیل وفیھ خالف، وخالصة األقوال فیھ أنھ ما دام یعطي :األولى

 .معنى المصدر ویقوم مقامھ فعملھ جائز
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 أو یأتي اسم ذات مثل  اسم المصدر قد یأتي علما مثل َیسار، وَفجاِر، وَبرَّة،:الثانیة
 .الُكْحل، والدُّْھن فھذا وھو العلم أو اسم الذات ال یعمل باتفاق النحاة

وقد یأتي مبدوءا بمیم زائدة غیر میم المفاعلة في مصدر فاعل مثل َمْحَمَدة، وَمْتَرَبة فھذا 
 .یعمل بال خالف

و محل الخالف في وقد ال یكون علما أو اسم ذات، وال یكون مبدوءا بمیم زائدة وھذا ھ
 .عملھ، وقد سبق أن الخالصة جواز عملھ

 یضاف المصدر إلى فاعلھ أو إلى مفعولھ وفي : إضافة المصدر لفاعلھ أو لمفعولھ-6
 :ذلك التفصیل اآلتي

عجبُت من ُشرِب ( یضاف المصدر إلى فاعلھ ویذكر المفعول بعده منصوبا مثل -1
 .، وكذلك األمثلة التي سبقت)عليٍّ العسَل

عجبُت من ُشرِب ( یضاف المصدر إلى مفعولھ ویذكر بعده الفاعل مرفوعا مثل -2
 .وكاألمثلة التي سبقت، وھذا النوع أقل ورودا من سابقھ) العسِل عليٌّ

 یضاف المصدر إلى فاعلھ وال یذكر المفعول بعده وھذا كثیر في االستعمال مثل -3
 ).كمُة المدیِرأعجبني اجتھاُد الطالِب، وإخالُص المعلِم، وح(
ِمَن األموِر ( یضاف المصدر إلى مفعولھ وال یذكر بعده الفاعل وھذا كثیر أیضا مثل -4

قوُل الحِق، وإتقاُن العمِل، وصدُق الحدیِث، ووفاُء الوعِد، ونصُح الصدیِق، : المطلوبِة
 ).وكتماُن السِر، وإخالُص العبادِة

 المصدر یضاف إلى فاعلھ فیكون  تقدم أن: تابع المعمول المضاف إلیھ المصدر-7
مجرورا لفظا مرفوعا محال، ویضاف إلى مفعولھ فیكون مجرورا لفظا منصوبا محال، 
فإذا أتبع الفاعل المضاف إلیھ بنعت أو معطوف فإنھ یجوز في تابعھ الجر على اللفظ، 

وإذا أضیف إلى معمولھ جاز في تابعھ الجر على اللفظ والنصب .والرفع على المحل
 . المحلعلى

ویجوز أن یقال ) عجبُت من ھدوِء َحَسٍن الصغیِر: ( مثال تابع الفاعل المضاف إلیھ-
ومنھ قول . بجر خالد، ویجوز وخالد برفعھا) عجبُت من َیَقَظِة ِبْكٍر وخالٍد(الصغیُر 
 :الشاعر

 )طلَب الُمَعقِِّب حقَُّھ المظلوُم  حتى َتَھجََّر في الرواِح وھاَجھا  (
ت أن حمار الوحش راح وقت اشتداد الحر في الھاجرة إلى الماء وألح على ومعنى البی

وقد وصف المعقب وھو . ذھاب األتان معھ كما یطلب الدائن حقھ من المدین المماطل
 .مجرور لفظا بقولھ المظلوم بالرفع على محلھ

م عطفا بجر اللح) اكتفیُت من أكِل الخبِز واللحِم: ( مثال تابع المفعول المضاف إلیھ-
 :على لفظ الخبز، ویجوز نصبھ عطفا على المحل ومنھ

 )مخافَة اإلفالِس واللِّیانا   قد كنُت داینُت بھا َحّسانا  (
فقد عطف اللیان بالنصب على محل اإلفالس وھو النصب ألنھ مفعول بھ مضاف إلیھ 

 .المصدر مخافة
 

 تطبیق
)1( 
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 :بب عدم عمل غیر العاملة منھابین المصادر العاملة وغیر العاملة فیما یأتي وس
 )وما النصر إال من عند اهللا العزیز الحكیم (-1
 وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معھ متى نصر اهللا ؟  إال إن نصر اهللا  (-2

 )     قریب
 )ذلك من فضل اهللا علینا وعلى الناس (-3
 )فضال من اهللا ونعمة واهللا علیم حكیم (-4
 )بك صدقا وعدال ال مبدل لكلماتھوتمت كلمة ر (-5
 )فبما رحمة من اهللا لنت لھم ولو كنت فظا غلیظ القلب النفضوا من حولك (-6
 )فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنین (-7
 )إن یتبعون إال الظن وإن ھم إال یخرصون (-8
 )وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرین (-9

 )واهللا المستعان على ما تصفونفصبر جمیل  (-10
 )واصبر وما صبرك إال باهللا وال تحزن علیھم (-11
 )إن الذین یفترون على اهللا الكذب ال یفلحون (-12
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)2( 
فیما یأتي مصادر عاملة بین فاعل كل منھا ومفعولھ إن وجد مع بیان إعراب المصدر 

 :وفاعلھ ومفعولھ
 )ر اهللا وإقام الصالة وإیتاء الزكاةرجال ال تلھیھم تجارة وال بیع عن ذك (-1
 )وذلك إفكھم وما كانوا یفترون (-2
فبما نقضھم میثاقھم وكفرھم بآیات اهللا وقتلھم األنبیاء بغیر حق وقولھم قلوبنا  (-3

 )غلف
 )وعد اهللا ال یخلف اهللا المیعاد (-4
 )فاذكروا اهللا كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا (-5
 .آلباء بنوھم من سوء التربیة عصیان ا-6
 . انغماس المرء في الترف یضره-7
 . المخلص قلیل اإلھمال واجبھ-8
 . معاونتك الصدیق تزید مودتھ لك-9

 . تصدیقك األخبار دون تمحیصھا قد یكون متعبا لك-10
)3( 

 :ھات بدل كل مصدر مما یأتي أن والفعل أو ما والفعل
 . أسباب الشر یسرني اجتنابك-2  . ساءني إھمال الطالب دروسھم-1
 . أعجب من ركوبك األھوال-4   . صنعك المعروف شرف لك-3
 . ما أحسن تصریفك األمور-6   . أسفت لھجر الصدیق صدیقھ-5
 . صحبتك الجھال تعب-8    . قناعة اإلنسان غنى-7

)4( 
 :ھات مصدرا بدال من أن والفعل أو ما والفعل في الجمل اآلتیة

 . یعجبني ما تفعل الخیر-2   . أن تنصر المظلوم مروءة-1
 . یسرني أن تنقذ الغریق-4   . أثنیت علیك لما تواسي الفقراء-3
 . أكبرتك ألن قلت الحق-6    . ساءني أن فقدت الكتاب-5
 . أزعجني أن تخلفت عن رفاقك-8    . یسرني ما تطیع والدیك-7

)5( 
 :اجعل مصادر األفعال اآلتیة عاملة في جمل من عندك

 . استشار- احترم- أنصف- فتح- أطفأ- أصلح- سقى-أكرم
)6( 

ھات ثالث جمل من عندك یكون المصدر عامال في كل منھا بحیث یكون في األولى 
 .مضافا، وفي الثانیة منونا، وفي الثالثة مقترنا بأل

)7( 
 :أعرب ما یأتي

 أولم یكفھم أنا أنزلنا علیك الكتاب یتلى علیھم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم (-1
 )یؤمنون

 فحمُلك منَّ الناِس ال شك أصعُب   لئن كان صعبا حمُلَك الھمَّ واألذى  -2
 



  2003اْلُلَمُع اْلَبھیَّة  في قواعد اللغة العربیة          محمد محمود عوض اهللا            الطبعة الثانیة 
===================================================== 

 559

 
 
 



  2003نیة اْلُلَمُع اْلَبھیَّة  في قواعد اللغة العربیة          محمد محمود عوض اهللا            الطبعة الثا
===================================================== 

 

 وعملھا صوغھا: المشتقات -3
 المصدر ھو منھ یشتق الذي واألصل ذكره، سبق كما أخرى من كلمة أخذ ھو االشتقاق

 ال معنى على داال أي معنى اسم یكون منھ یشتق الذي والمصدر األقوال، أرجح على
 .ذات على
 والمضارع  الماضي األفعال، ھي منھا ثالثة مشتقات عشرة المصدر من یشتق والذي
 المفعول، واسم المبالغة، وصیغ الفاعل، اسم: ھي األسماء من مشتقات وسبعة واألمر،
 وسنتناول. اآللة واسم  والمكان، الزمان واسما التفضیل، واسم المشبھة، والصفة
 :یأتي فیما بالتفصیل منھا یعمل ما وعمل ھاصوغ حیث من السبعة المشتقات

 
 :الفاعل اسم -1:3
 وقع لمن للمعلوم المبني أي للفاعل المبني الفعل مصدر من مشتق اسم ھو الفاعل اسم
: أمران بھ ویتعلق) وفاھم كاتب، (مثل بھ اتصف أو بھ قام بمعنى بھ تعلق أو الفعل منھ

 :یلي فیما رتیبالت على وسنذكرھا عملھ والثاني صوغھ األول
 :الفاعل اسم صوغ: أوال

 متعدیا فاعل وزن على العین المفتوح الثالثي الفعل مصدر من الفاعل اسم یصاغ  -1
 وكذلك ،)جاِلس َجَلس آِكل، َأَكل ناِھض، َنَھض كاِتب، َكَتب (مثل الزما أو الفعل كان

 ).ساِمع َسِمع فاِھم، َفِھم (مثل متعدیا كان إذا العین المكسور الثالثي مصدر من یصاغ
 ال وكذلك فاعل، اسم مصدره من یصاغ ال فإنھ الزما العین المكسور الثالثي كان فإن

 العین مضموم وھو النوع وھذا  العین، مضموم ثالثیا الفعل كان إذا الفاعل اسم یصاغ
 .الزما إال یكون ال
 مما تتضح ثیةالثال األفعال بعض مصادر من الفاعل اسم صوغ في تغییرات تجري وقد
 :یلي
 إلى تنقلب فیھ األلف فإن باألجوف یسمى ما وھو باأللف الوسط معتل الفعل كان إذا -1

 من باع (،)قاِئل القول من قال (مثل یاء أو واوا أصلھا أكان سواء الفاعل اسم في ھمزة
 ).باِئع البیع

 واو عن منقلبة األلف أكانت وسواء بالیاء، أو باأللف اآلخر معتل الفعل كان إذا -2
 اسم فإن رمى، مثل المقصورة األلف وھي یاء عن أو سما، مثل الممدودة األلف وھي
 منقوصا االسم ویصبح یاء األلف تقلب أي آخره في بالیاء الحاالت ھذه في یكون الفاعل
 ساٍم (مثل اإلضافة وعن أل عن مجردا كان إذا والجر الرفع حالتي في الیاء منھ تحذف
 كما) سامیا (مثل النصب حالة في الیاء وتبقى ،)والٍق وراٍض وقاٍض، وساٍع وداٍع،
 ).السامي(و) النفس سامي (مثل أل ومع اإلضافة مع تبقى

 مثل مضعفا یكون أیضا الفاعل اسم فإن وشّق جّد مثل اآلخر مضعف الفعل كان إذا -3
 .تضعیفھ یفك وال) وجاّد شاّق(
 الفعل وزن على أحرف ثالثة على زائدال الفعل مصدر من الفاعل اسم یصاغ -2

 مكِرم  (مثل اآلخر قبل ما وكسر مضمومة میما المضارعة حرف إبدال مع المضارع
 )استفھم من ومستفِھم انتصر، من ومنتِصر أكرم، من
 :یأتي فیما تتضح الثالثي غیر مصدر من الفاعل اسم صوغ في تغییرات تحدث وقد
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 الفاعل، اسم في یاء یكون آخره فإن بالیاء أو لفباأل اآلخر معتل الفعل كان إذا -1
 معٍط، (مثل اإلضافة ومن أل من خالیا كان إذا والجر الرفع حالتي في الیاء ھذه وتحذف
 في وكذلك ،)ومستدعیا ومھتدیا، معطیا، (مثل النصب حالة في وتبقى) مستدٍع مھتٍد،
 ).الجماعة ُمستدِعي السبیل، ِديُمھت الكثیر، ُمعِطي (مثل بأل االقتران أو اإلضافة حالتي

فإن اسم الفاعل یظل باأللف، وال ) انقاد، واختار( إذا كان قبل آخر الفعل ألف مثل -2
یظھر كسر ما قبل اآلخر في اسم الفاعل ألنھ حركة على الیاء تحولھا مع فتح ما قبلھا 

 ).منقاد، مختار(إلى ألف، مثل 
 وال مضعفا یكون الفاعل اسم فإن)  واعتّد امتّد (مثل اآلخر مضعف الفعل كان إذا -3
 ).وُمعَتّد ُممَتّد، (مثل آخره قبل ما كسر یظھر فال تضعیفھ، یفك

 :ملحوظات
 التاء، مثل لھا مجانس حرف مع االفتعال تاء فیھ أدغمت قد الفعل كان إذا :األولى
 ُمدَِّكر، فھو َكرادَّ (مثل الفاعل اسم في مدغمة تكون كذلك فإنھا والضاد والطاء، والذال،
 فھو اّدارك ُمطَِّھر، فھو اطَّھَّر ُمطَّیِّر، فھو اطََّیر ُمّطایر، فھو اّطایر ُمطَِّلع، فھو اطََّلع

 ).ُمضطِرب فھو اضطَرب ُمدَّاِرك،
 اآلخر، قبل ما بفتح ثالثیة غیر أفعال مصادر من الفاعل اسم صوغ ورد :الثانیة
 فھو أفلس بمعنى وَأْلَفَج ُمسَھب، فھو وَأْسَھَب حَصن،ُم فھو َأْحَصَن (مثل الكسر والقیاس
 ).ُمْلَفج
 فھو َأْعَشَب (مثل فاعل وزن على الثالثي غیر من الفاعل اسم صوغ شاذا جاء كما

 أورق أورس ومعنى ،)یاِفع فھو وَأْیَفَع یاِنع، فھو وَأْیَنَع واِرس، فھو وَأْوَرَس عاِشب،
 .كثیرة فوائد لھ كالسمسم بالیمن نبات والورس ورقھ، اصفر أو الشجر
 أي) راِضیة ِعیشٍة في فھو (مثل المفعول اسم بھ مرادا الفاعل اسم ورد :الثالثة
 .مرضیة
 بھا مرادا وفعول ،)قادر بمعنى قدیر (مثل فاعل بھا مرادا فعیل صیغة وردت :الرابعة
 ).غافر بمعنى َغفور (مثل فاعل

 

 :الفاعل اسم إعمال: ثانیا
 على یدل ھو إذ المفعول، وینصب الفاعل یرفع أي الفعل عمل الفاعل ماس یعمل -1

 أنھ في یضرب یشبھ مثال فضارب وسكناتھ حركاتھ في المضارع الفعل ویشبھ الفاعل
 .فعلھ مضارع یشبھ فاعل اسم كل في وھكذا الثالث، محرك الثاني ساكن األول محرك

 یكون حالتان فعلھ عمل العامل اعلالف السم: فعلھ عمل العامل الفاعل اسم أحوال  -2
 :یلي فیما ذلك وتفصیل منھا، مجردا الثانیة وفي بأل، مقترنا إحداھما في
 أو حاال، أو ماضیا، أكان سواء مطلقا یعمل فإنھ بأل مقترنا الفاعل اسم كان إذا -1

 أولھ في التي أل ألن وذلك) غدا أو اآلَن أو أمِس أخاك المكِرم حضر (مثل مستقبال
 أرید إن یكرم محل أو المضي، أرید إن أكرم محل حل المكرم الفاعل واسم وصولة،م

 محل الفاعل اسم حلول قدر وإنما عملھ، یعمل الفعل محل یحل وما االستقبال، أو الحال
 الذي الفعل محل یقع الفاعل واسم  ، جملة تكون أن بد ال الموصول صلة ألن الفعل
 .الصلة جملة أول في سیقع كان
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 :الشاعر قول بأل المقترن الفاعل اسم عمل ومن
 )وناِئال َحَسبا َمَعدٍّ خیَر     الُحالِحال المِلَك القاتلین(

 فعلھ، عمل یعمل فاعل اسم قاتل جمع وھو سابقة، أبیات في لموصوف صفة القاتلین
 بھ مفعول الملك السابقین، الموصوفین على یعود ھم تقدیره مستتر ضمیر وفاعلھ

 .القاتلین الفاعل السم منصوب
 :بشرطین یعمل فإنھ أل من مجردا الفاعل اسم كان إذا -2

 یعمل، ال فإنھ الماضي على داال كان فإن االستقبال، أو الحال على داال یكون أن: األول
 طعاِمھ أكُل ھذا (یقال بل طعامھ، ونصب آكل بتنوین أمس طعامھ آكل ھذا یقال فال
 .لطعامھ آكل إضافة اعتبار على طعامھ وجر آكل تنوین بحذف) أمِس
  الماضي على الدال الفاعل اسم عمل وأجازوا النحاة بعض الشرط ھذا في خالف وقد

 بأن االستدالل ھذا عن وأجیب ،)بالوصیِد ذراَعْیِھ باِسٌط وكلُبھم (تعالى بقولھ مستدلین
 وذلك بالوصید، اعیھذر یبسط وكلبھم: قیل فكأنھ الحال حكایة إرادة على اآلیة في الكالم
 ماضیا ولیس مضارع ونقلبھم وھو اآلیة في ھذا قبل الذي والفعل حالیة، الجملة ألن
 .قلبناھم بلفظ
 كان بأن عنھ مخبر أو نداء حرف أو استفھام أو نفي على معتمدا یكون أن: الثاني
 :یلي فیما ذلك وأمثلة. صفة كان بأن موصوف أو خبرا، أي مسندا
 :ومنھ) كتابا علٌي قارٌئ ما: (نفي ىعل المعتمد مثال

 )ُأقاِطُع َمْن على لي تكونا لم إذا   أنتما بعھدَي واٍف ما خلیَليَّ(
 .الخبر مسد سد لواف فاعل أنتما مبتدأ، واف
 بھ مفعول كتابا محضر فاعل حامد) كتابا؟ حامٌد أُمْحِضٌر: (استفھام على المعتمد مثال
 :ومنھ

 )َقَطنا من عیُش فعجیٌب یظَعنوا إن    َظَعنا؟ ْواَنَو أم سلمى قوُم أقاطٌن(
 .الخبر مسد سد لقاطن فاعل قوم مبتدأ، قاطن
 فاعلھ منادى، فاعل اسم طالعا) َتَمھَّْل َجَبال طاِلعا یا: (نداء حرف على المعتمد مثال

 .بھ مفعول جبال أنت، تقدیره مستتر ضمیر
 ضمیر فاعلھ عمرو خبر مكرم) ْكراَب مكِرٌم عْمٌرو: (عنھ مخبر على المعتمد مثال

 عْمرا ظننُت) (َبْكرا مكِرٌم عْمرا إن) (بكرا مكِرما عْمرو كان (بھ، مفعول بكرا مستتر،
 )َبْكرا مكِرما عْمرا ھشاما أعلمُت) (َبْكرا مكِرما
 اسم وھو لرجل صفة حامل) كتابا حامٍل برجل مررت: (موصوف على المعتمد مثال
 لحامل بھ مفعول كتابا رجل، على یعود ھو تقدیره مستتر ضمیر فاعلھ فاعل
 الموصوف على معتمدا الفاعل اسم فیعمل مقدرا أو محذوفا الموصوف یكون وقد

 :مثل مذكورا كان لو كما المقدر
 )زمزِم َحْوَضْي وبیَن الَحِطیِم بیَن      أُكفَّھم برافعین َحَلْفُت إني(
 مستترا ضمیرا ورفع رافعین، بقوم تقدیره مقدر موصوف على رافعین اعتمد فقد

 :ومثل. أكفھم ونصب
 )كالدَُّمى البیُض الجمرِة نحو راح إذا     غیِره شيِء من عینیھ مالٍئ وكم(
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 مستتر، ضمیر مالىء فاعل مالىء، شخص تقدیره محذوف لموصوف صفة مالىء
 النساء من لھ یحل ال مما عینیھ یمأل شخص من كم أنھ البیت ومعنى بھ، مفعول عینیھ
 :ومثل. الحصى لرمي منى في الجمرة إلى یذھبن الالتي

 )الَوِعُل قرَنھ وأوَھى َیِضْرھا فلم    لیوھَنھا یوما صخرًة كناطٍح(
 .صخرة ناطح كوعل التقدیر
 على أو الحال على الدال الفاعل اسم اعتماد الشتراط حاجة ال أنھ األخفش رأى وقد

 :الشاعر بقول مستدال اعتماد دون عملھ وأجاز شيء على االستقبال
 )مرِت الطیُر إذا ِلْھِبٍي مقالَة     ُمْلِغیا تُك فال ِلْھٍب بنو خبیٌر(
 خبیر إن غیره وقال الخبر، مسد سد لھ فاعال لھب بنو ورفع اعتماد دون خبیر عمل فقد
 مثل للجماعة یستعمل قد فعیل وزن على وخبیر مؤخر، مبتدأ لھب وبنو مقدم خبر
 .ظھیر ذلك بعد كةوالمالئ

 الفعل ینصبھ كما منصوبا یكون أن الفاعل اسم مفعول في األصل :األولى: ملحوظتان
 ھذا: (مثل للتخفیف لمفعولھ الفاعل اسم إضافة وتجوز عملھ، الفاعل اسم یعمل الذي

 اسما یعد فھو الفعل، عمل یعمل كان وإن ألنھ وذلك ،)ولِده ضارُب ھذا) (ولَده ضارٌب
 إلیھ مضافا الفاعل اسم معمول كان فإذا لذلك، لمفعولھ إضافتھ فجازت ءاألسما من

 المجرور، إلیھ المضاف للفظ مراعاة الجر المعطوف في یجوز فإنھ علیھ وعطف
) وعْمرا أو وعْمرٍو زیٍد ضارُب جاء  (مثل األصلي لمحلھ مراعاة النصب فیھ ویجوز
 :الشاعر قول في بالنصب العطف جاء وقد

 )مخراِق بن عوِن أخا عمٍرو عبَد أو    لحاجِتنا دیناٍر اعُثب أنت ھل(
 على معطوف عبد عمرو عبد مجرور، إلیھ مضاف وھو الفاعل اسم معمول دینار
 .عبد بنصب دینار محل

 ُخشَّعا (مثل منھا المفرد عمل الفاعلین أسماء من والمجموع المثنى یعمل :الثانیة
 ھن ھل بُضرٍّ اُهللا أرادِنَي إن (ومثل) والذاكراِت یراكث اَهللا والذاكرین (ومثل) أبصاُرھم
 )َرْحَمِتِھ ُممسكاُت ھن ھل برحمٍة أرادِني أو ُضرِِّه كاشفاُت

 
 تطبیق

)1( 
 :منھا واحد كل فعل واذكر یأتي مما الفاعلین أسماء استخرج

 )فخورا مختاال كان من یحب ال اهللا إن (-1
 )علیم شاكر اهللا فإن خیرا تطوع ومن (-2
 )فاسقون منھم وكثیر مھتد فمنھم والكتاب النبوة ذریتھما في وجعلنا (-3
 )مقتدر ملیك عند صدق مقعد في ونھر جنات في المتقین إن (-4
 من فتكون اهللا بآیات كذبوا الذین من تكونن وال الممترین، من تكونن وال (-5

 )الخاسرین
 )المستھزئین كفیناك إنا المشركین، عن فأعرض (-6
 )علیھ إثم فال بینھم فأصلح إثما أو جنفا موٍص من خاف فمن (-7
 على أجره وقع فقد الموت یدركھ ثم ورسولھ اهللا إلى مھاجرا بیتھ من یخرج ومن (-8
 )اهللا
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 )بمعجزین أنتم وما آلت توعدون ما إن (-9
 جراد كأنھم األجداث من یخرجون أبصارھم ُخّشعا نكر، شيء إلى الداع یدع یوم (-10

 )منتشر
 )ھواء وأفئدتھم طرفھم إلیھم یرتد ال رؤوسھم مقنعي مھطعین (-11
 )كریم أجر ولھم لھم یضاعف حسنا قرضا اهللا وأقرضوا والمّصّدقات المّصّدقین إن (-12

)2( 
 بیان مع مفعول، لھ كان إن ومفعولھ منھا كل فاعل بین عاملة فاعلین أسماء یأتي فیما

 :الفاعل اسم إعراب
 )قلوبھم الھیة یلعبون وھم استمعوه إال محدث ربھم من ذكر من تیھمیأ ما (-1
 )الحي من المیت ومخرج المیت من الحي یخرج والنوى الحب فالق اهللا إن (-2
 َسنن خیر في الساعین َسنن    عن أعدَل فال وفقني رب -3
 الصبرا تلعق حتى المجد تبلغ لن   آكلھ أنت تمرا المجد تحسب ال -4
 تحملھ أو تعرفھ ال والعبء    نسألھ أن سائلنا على إن -5
 وطعامھ شرابھ یطیب حتى    إللھھ بمتٍق التقيُّ لیس -6
 سمعا كمن راٍء فما حدثوك قد   ما فتبصر تدنو أال الكرام بن یا -7
 بنصرك وعده منجز اهللا إن: بدر یوم وسلم علیھ اهللا صلى للنبي بكر أبو قال -8
 جالبا كان ما اهللا قضاَء عليَّ  جالبا یفبالس العار عني سأغسل -9

 لیس للضعفاء، معیٌن للفقراء، مواٍس أمَلھ، الحق في مكثٌر عمَلھ، محسٌن المؤمن -10
 مختاال وال مرائیا

)3( 
 :الفاعل السم مناسب بمعمول اآلتیة الجمل في الفراغ امأل

 السماء إلى.……رافعین اهللا إلى الدعاء في المتضرعون أخذ -1
 النصر على.……عاقدین الجنود دمتق -2
 فیھم اهللا قضاء ینتظرون.……خاشعة القیامة یوم الناس یقف -3
 .……منكسرة.……دامعة العید الیتامى األطفال بعض استقبل -4
 نفسك على قطعتھ الذي.……مخلفا تكن ال -5
 ضررھا تزیل حسنة.……متبعا كن -6
 الباطل.……مبتعدا.……مختارا فكن خیرت إذا -7
 مطمئنا آمنا عاش.……مجتنبا نكا من -8

)4( 
 :عندك من جمل في منھا أربعة وأورد اآلتیة األفعال مصادر من الفاعلین أسماء صغ
 استقام - جار – امتأل – اطمأن – ضل – احتل – احتال – أراد

)5( 
 في یكون بحیث الفعل عمل عامل فاعل اسم منھا كل في عندك من جمل ثالث ھات

 .منونا الثالثة وفي مضافا، الثانیة يوف بأل، مقترنا األولى
)6( 
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 یكون بحیث فعلھ عمل عامل فاعل اسم منھا كل في یكون عندك من جمل أربع ھات
 على معتمدا الثالثة وفي استفھام، على معتمدا الثانیة وفي نفي، على معتمدا األولى في

 .موصوف على معتمدا الرابعة وفي عنھ، مخبر
)7( 

 : یأتي ما أعرب
 اهللا إن استھزئوا قل قلوبھم في بما تنبئھم سورة علیھم تنزل أن المنافقون ذریح (-1

 )تحذرون ما مخرج
 المھذب؟ الرجال أي َشَعث على   َتُلمُّھ ال أخا بمستبق ولست -2
 الدھر بھ یجيء قد ما راھٌب وال     منیتي تحین أن خاٍش أنا وما -3
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 المبالغة صیغ 2:3
 يف والمبالغة الكثرة على للداللة فاعل صیغة عن محولة صیغ ھي المبالغة صیغ -1

 ِمفعال) َطُروب َأُكول، (مثل َفُعول) غّفار وّھاب، (مثل َفّعال: أوزان خمسة وھي الحدث
 )َیِقظ َحِذر، (مثل َفِعل) شدید سمیع، (مثل فعیل) ِمھذار ِمكثار، (مثل
 وتشدید الفاء بكسر ِفعِّیل: منھا المشھورة السابقة الخمسة غیر للمبالغة ألفاظ سمعت وقد
 وُفَعلة ،)ِمْعطیر (مثل فسكون بكسٍر وِمْفعیل ،)وِسّكیر ِصّدیق، (مثل المكسورة العین
 الفاء بضم وُفعَّال ،)فاروق (مثل وفاعول ،)وُضَحَكة وُلَمَزة ُھَمَزة (مثل ففتح بضم

 .التخفیف أو بالتشدید) وُطوَّال ُكبَّار، (مثل تشدیدھا أو العین وتخفیف
 َعالمة، (مثل فعال على التاء یادةبز َفّعالة المذكر وصف في للمبالغة سمع ومما

 ).ونسَّابة وفھَّامة،
 نادرا إال الثالثي غیر من تؤخذ وال الثالثي، من تؤخذ المبالغة صیغ :ملحوظة

 فترفع عنھ فرع ھي إذ الفاعل، اسم عمل المبالغة صیغ تعمل :المبالغة صیغ عمل -2
 الفاعل كاسم عملھا يف وھي والمجرور، الجار بھا ویتعلق المفعول، وتنصب الفاعل،

 مع أي األحوال جمیع في بأل محالة كانت إذا تعمل أنھا أي وشروطھ، أحوالھ في
 على دلت إن أل من خلت إذا وتعمل المستقبل، أو الحاضر أو الماضي على الداللة

 على دلت إن عملھا وشرط الماضي، على دلت إن تعمل وال المستقبل، أو الحاضر
 وفیما موصوف أو عنھ مخبر أو استفھام أو نفي على تعتمد أن المستقبل أو الحاضر

 :لعملھا أمثلة یلي
 مبالغة صیغة وھي المبتدأ، خبر شراب) شّراب فأنا العسَل أما (فّعال صیغة عمل مثال
 ومثل لشراب، مقدم بھ مفعول والعسل مستتر، ضمیر فاعلھا

 )أعقال الِفالخو بَوالِج ولیس    ِجالَلھا إلیھا َلبَّاسا الحرب أخا(
 أو جیرانھ بیوت إلى الدخول كثیر الخوالف َوالج ومعنى  الدرع، الحرب ِجالل معنى
 الحرب في ثابت أنھ أي الجسم مھتز النفس ضعیف أعقل ومعنى سلوكھ، لسوء خیمھم

 ضمیر فاعلھا مبالغة صیغة وھي ألخا، صفة أو حال لبَّاسا. جیرانھ إلى یسيء ال
 .للباس ھب مفعول ِجالَلھا مستتر،
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 :فعول صیغة عمل مثال
 )عاِقُر فإنَك زادا َعِدموا إذا  ِسماِنھا سوَق السیِف بنصِل َضروٌب(

 بھ مفعول سوق مستتر، ضمیر فاعلھا مبالغة صیغة وھي محذوف، مبتدأ خبر ضروب
 :ومثل لضروب،

 )َھُیوج العزاِء إخواَن الشوِق على    إنھا للشوِق واھتاج دیَنھ َقَلى(
 لھیوج مقدم بھ مفعول إخوان مستتر، ضمیر فاعلھا مبالغة صیغة وھي إنھا، رخب ھیوج
 الحسنة الناقة وھي بائكة جمع البوائك) َبواِئَكھا لِمْنحار إنھ: (مفعال صیغة عمل مثال
 .لمنحار بھ مفعول بوائكھا مستتر، ضمیر فاعلھا مبالغة، صیغة وھي إن، خبر منحار
 صیغة وھي إن خبر سمیع) دعاه من دعاَء سمیٌع اَهللا إن: (فعیل صیغة عمل مثال
 .لسمیع بھ مفعول دعاء مستتر، ضمیر فاعلھا مبالغة
 :فِعل صیغة عمل مثال

 )َفدیُد لھا الِكْرِمَلیِن ِجحاُش    ِعرضي َمِزقون أنھم أتاني(
 وفدید طیىء، بجبل ماء موضع والكرملین بسوء عني یتكلمون عرضي مزقون معنى
. الكرملین جبل على الجحوش صوت مثل الشاعر عن یتكلمون الذین أن أي صوت
 بھ مفعول عرضي مستتر، ضمیر فاعلھا مبالغة صیغة وھي أنھم، خبر مزقون
 .لمزقون
 :الشاعر قول ومنھ

 )األقدار من ُیْنِجیھ لیس ما     وآِمُن تفید ال أمورا َحِذٌر(
 إن حتى األولى، الثالث الصیغ من عمال أقل وفعل فعیل وھما األخیرتان والصیغتان

 .عملھما أنكر من النحویین من ھناك
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 تطبیق
)1( 

 أو مفعول أو فاعل من ومعمولھ منھا یعمل ما وبین یأتي مما المبالغة صیغ استخرج
 :وجد إن بھ متعلق مجرور

 )اھتدى ثم صالحا وعمل وآمن تاب لمن لغفار وإني (-1
 )كفور خوان كل یحب ال اهللا إن آمنوا الذین عن یدافع اهللا إن (-2
 )أثیم معتد للخیر مناع بنمیم مشاء ھماز مھین حالف كل تطع وال (-3
 )مسد من حبل جیدھا في الحطب حمالة وامرأتھ (-4
 أرِفِد القوُم یسترِفِد متى ولكن    مخافة التالع بحالل ولست -5
 مھنتھ بأسرار العلیم الصدوق العمال خیر -6
 یسود ال إخوانھ الحسود -7
 الطمع عند وثاب وال الفزع عند بھیاب لیس المؤمن -8
 ودودا وللمساكین رحیما، بالضعفاء كن -9

 القدرا عاتب أمر فات إذا حتى  لفرصتھ مضیاع الرأي وعاجز -10
)2( 

 :التالیة األفعال من المبالغة صیغ ھات
 عطف - جال – نحر – قال – وھب – شرب – فھم – غدر

)3( 
 الخمسة المبالغة صیغ من صیغة منھا جملة كل في جمل خمس عندك من ھات

 المشھورة
)4( 

 :یأتي ما أعرب
 )للعبید بظالم ربك وما فعلیھا أساء ومن فلنفسھ صالحا عمل من (-1
 معوان الحر فإن نداك یرجو  أمل لذي معوانا الدھر على وكن -2
 بَخزَّان سواه شيء على فلیس   لسانھ علیھ َیْخُزن لم المرء إذا -3
 
 



  2003َبھیَّة  في قواعد اللغة العربیة          محمد محمود عوض اهللا            الطبعة الثانیة اْلُلَمُع اْل
===================================================== 

 

 المفعول اسم 3:3
 علیھ وقع من على للداللة للمجھول المبني الفعل مصدر من مشتق اسم المفعول اسم
 واألمر صوغھ، األول األمر: أمران بھ ویتعلق ،)ُمرَسل محفوظ، موضوع، (مثل لالفع

 .عملھ الثاني
 :المفعول اسم صوغ: أوال

 مفعول وزن على للمجھول المبني الثالثي الفعل مصدر من المفعول اسم یصاغ -1
 المختص الظرف مع إال الالزم الفعل من یصاغ وال ،)مقصود مفتوح، منصور، (مثل
 ولم حذف إذا الفاعل عن تنوب التي وھي المختص المصدر أو والمجرور جارال أو

 قضاٌء ومقضيٌّ عنده، ومجلوٌس إلیھ، ومنظوٌر بھ، ممروٌر (مثل بھ مفعول ھناك یكن
 ).عادٌل
 یائھ أصل فإن ِقیل، مثل الواو فیھ العلة حرف أصل وكان الوسط معتل الفعل كان فإذا
 وأصل) مُخوف مُصون، مُقول، (مثل یكون منھ لمفعولا اسم فإن واو، عن منقلبة ألف

 وھو قبلھا الساكن إلى الواو حركة فنقلت مفعول وواو األصلیة بالواو مْقوُول مقول
 .الساكنین اللتقاء الثانیة الواو فحذفت الواو فسكنت القاف
 اسم فإن ِبیع، مثل الیاء فیھ العلة حرف أصل وكان الوسط معتل الفعل كان وإذا
 الیاء حركة نقلت َمْبُیوع، مبیع وأصل) َمِھیض َمِدین، َمِبیع، (مثل یكون منھ فعولالم
 كسرة الباء ضمة وقلبت الساكنین، اللتقاء الواو حذفت ثم الباء، وھو قبلھا الساكن إلى

 .الیاء لتناسب
 الغزو، من فإنھ ُغِزى مثل الواو العلة حرف أصل وكان اآلخر، معتل الفعل كان وإذا
 بواوین مغزوو مغزو وأصل) ومھُجّو ومدُعّو، مغُزّو، (مثل یكون منھ المفعول سما فإن

 .مشددة واوا وصارتا الثانیة في األولى الواو أدغمت
 الرمي، من فإنھ ُرِمي مثل الیاء العلة حرف أصل وكان اآلخر، معتل الفعل كان وإذا
 قلبت مرموي مرمي صلوأ) مأِتّي مرِضّي، مرِمّي، (مثل یكون منھ المفعول اسم فإن

 كسرة المیم وھو قبلھا الحرف ضمة وقلبت الیاء مع ساكنة الجتماعھا یاء الواو
 .الیاء في الیاء وأدغمت

 على للمجھول المبني المتعدي الثالثي غیر الفعل مصدر من المفعول اسم یصاغ -2
 مثل آخره قبل ما وفتح مضمومة میما المضارعة حرف إبدال مع المضارع الفعل وزن

  ومجرور بجار معھ یؤتى فإنھ الزما الفعل كان وإذا ،)مستخَرج مجتَنب، مكَرم،(
 محتاٌج عنده، ملتًقى إلیھ، مھتًدى بھ، مستعاٌن (مثل مختص مصدر أو مختص ظرف أو

 ).شدیٌد احتیاٌج
 ألسماء تكون التي نفسھا بالصیغة المفعولین أسماء بعض تأتي :األولى: ملحوظات
 وُممَتّد، ُمختار، (مثل اآلخر المضعفة أو الوسط المعتلة األفعال بعض في وترد الفاعلین
 المفعول السم أو الفاعل، السم الصیغة وتصلح) وُمتحاّب وُمنقاد، وُمْنَصّب، ومعَتّد،
 .القرائن بحسب الكالم في بینھما ویمیز
 بفتح فَعلُم عن بھ ویستغنى الثالثیة غیر األفعال بعض في مفعول یستعمل قد : الثانیة
 )محموم فھو وُأِحّم مزكوم، فھو وُأزِكم َمحُزون، فھو ُأحِزن (مثل العین

 ال الذین وبین بینك جعلنا (مثل الفاعل اسم بمعنى المفعول اسم یجيء قد :الثالثة
 .آتیا أي) مأِتیا َوْعُدُه كان إنھ (ومثل ساترا، أي) مستورا حجابا باآلخرِة ُیؤمنون



  2003اْلُلَمُع اْلَبھیَّة  في قواعد اللغة العربیة          محمد محمود عوض اهللا            الطبعة الثانیة 
===================================================== 

 574

 وجریح قتیل مثل والمؤنث المذكر فیھ یستوي الذي فعیل مفعول عن ینوب: الرابعة
 .العمل في ال المعنى في عنھ ینوب وھو ومجروح، مقتول بمعنى

 :المفعول اسم عمل: ثانیا
 الجار بھ ویتعلق فاعل، نائب فیرفع للمجھول المبني فعلھ عمل المفعول اسم یعمل -1

 المبتدأ، خبر محمود)  فعُلُھ محموٌد المجتھُد (مثل المصدر، أو الظرف أو والمجرور
 ملتقى) عندھا ُملتًقى المكتبُة. (محمود المفعول السم فاعل نائب فعلھ مفعول، اسم وھو
 في وھو إلیھ، ومضاف منصوب مكان ظرف عندھا مفعول، اسم وھي المبتدأ، خبر
 .ملتقى المفعول السم فاعل نائب رفع محل
 األول المفعول فإن للمجھول بنائھ قبل أكثر أو النمفعو للمجھول المبني للفعل كان وإذا
 اسم مع الحال وكذلك ھو، كما الثالث أو الثاني المفعول ویبقى فاعل نائب یصبح

 لھ الفاعل نائب مفعول، اسم وھو المبتدأ خبر معطى) جائزًة معًطى الفائُز (مثل المفعول
 .ثان مفعول جائزة الفائز، على یعود ھو تقدیره مستتر ضمیر
 ضمیر فاعلھ نائب مفعول، اسم وھو المبتدأ خبر منبأ) حاضرا خالدا ُمْنَبٌأ المعلم (ومثل
 .ثالث مفعول حاضرا ثان، مفعول خالدا المعلم، على یعود مستتر

 كان إن یعمل فھو نفسھا الفاعل اسم عمل شروط ھي المفعول اسم عمل شروط -2
 أو حاضرا إال یعمل ال أل من مجردا نكا وإذا مستقبال، أو حاال أو ماضیا بأل مقترنا

 فیما ذلك وأمثلة موصوف، أو عنھ مخبر أو استفھام أو نفي على اعتماده بشرط مستقبال
 :یلي
 )أسماُؤھم المسجَّلُة األشخاُص الرحلِة في ذھب (بأل اقترن ما مثال
 )وإصراٍر مطالبٍة دوَن حقٌّ مأخوٌذ ما (نفي على اعتمد ما مثال
 )ھشاما؟ أخوك أمسمى (استفھام على اعتمد ما مثال
 )مقاصُده محمودٌة الَوِرُع (عنھ مخبر على اعتمد ما مثال
 )جانُبھ مأموٌن إنساٌن سمیٌر (موصوف على اعتمد ما مثال

 مكرُم ھذا (مثل الفاعل نائب إلى أي مرفوعھ إلى المفعول اسم یضاف قد: ملحوظة
 ومحلھ لفظا مجرور إلیھ مضاف وھو األخ فاعلھ ونائب المبتدأ، خبر مكرم) األِخ

 محموٌد الورع وأصلھ) المقاصِد محموُد الَوِرُع (ومثلھ أخوه، ُمكَرٌم ھذا وأصلھ الرفع،
 .مقاصُده

 إلى أي مرفوعھ إلى یضاف ال الفاعل اسم فإن الفاعل اسم عن یختلف ھذا في وھو
 ألن عمرا أخوه ضارب ھذا بھا المقصود ویكون عمرا األخ ضارب ھذا یقال فال فاعلھ
 مثل بھ المفعول أي لمنصوبھ إضافتھ الفاعل اسم في ورد الذي وإنما. یصح ال ذلك

 ).الكتاِب وحامُل الدرِس، وقارُئ الخیِر، فاعُل(
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 تطبیق
)1( 

 :منھا لكل للمجھول المبني الفعل واذكر یأتي مما المفعولین أسماء استخرج
 )یعملون كانوا ما وباطل فیھ ھم ما ُمتََّبٌر ھؤالء إن (-1
 )تصفون ما على المستعان واهللا جمیل فصبر أنفسكم لكم سولت بل قال (-2
 )المعذبین من فتكون آخر إلھا اهللا مع تدع وال (-3
 )المعلوم الوقت یوم إلى المنظرین من فإنك قال (-4
 )مسحورون قوم نحن بل أبصارنا سكرت إنما لقالوا (-5
 )ینالمسحَّر من أنت إنما قالوا (-6
 )المنذرین عاقبة كان كیف فانظر بآیاتنا كذبوا الذین وأغرقنا (-7
 والبحر المرفوع والسقف المعمور والبیت منشور رق في مسطور وكتاب والطور (-8

 )المسجور
 )مستقیم صراط على المرسلین لمن إنك (-9

 )لمخلصینا اهللا عباد إال یصفون عما اهللا سبحان لمحضرون إنھم الِجنة علمت ولقد (-10
 )المقربین لمن وإنكم نعم قال (-11
 )المكیدون ھم كفروا فالذین كیدا یریدون أم (-12

)2( 
 :لھ الفاعل نائب بیان مع العامل المفعول اسم یأتي فیما بین
 )تمترون أنتم ثم عنده مسمى وأجل أجال قضى ثم طین من خلقكم الذي ھو (-1
 )ممنون غیر األجر لك وإن بمجنون ربك بنعمة أنت ما (-2
 مستجاب المظلوم فدعاء المظلوم دعوة اتقوا -4)     محرومون نحن بل لمغرمون إنا (-3
     ورقھ مصقول طبعھ متقن الكتاب -5
 مبذر أو مسرف ید في یكن لم إذا مصون المال -6
 أصحابھ مكرم فوائده معروفة العلم -7
 مكتسب مالال ذھاب بعد والمال   خلفا لھ تلقى فال أخوك یمضي -8
 مبذوال مرخصا تجده دمنا    من شاءتھ ما األوطان فلتطلب -9

 .بنظافتھ معتنى الحدیقة، منسق األثاث، مرتب واإلضاءة، الھواء موفور المریح المنزل -10
)3( 

 :والسیاق المعنى مراعاة مع منھا المفعول اسم ھات للمجھول مبنیة أفعال اآلتیة الجمل في
 یتقن عندما قیمتھ تعرف العمل -1
 التاریخ كتب في سیرھم ذكرت العظام األبطال -2
 علیھم یثنى الخیرات في أموالھم تنفق الذین الرجال -3
 صفاتھ وتحمد یحب المخلص الصدیق -4
 مساعدة یعطى عندما الفقیر یبتھج -5
 بشجاعة ویواجھونھا تحملھا فیحسنون بالمصائب یفاجئون الرجال -6
 القیامة یوم عمل بما ینبأ اإلنسان -7
 علیھا اإلقبال إلى یدعو بشكل المكتبات في الكتب تعرض -8
 الناس ضرر في تسببت إذا األشجار أغصان تقطع -9

 فیھ یرغب اإلنسان عنھ یمنع ما -10
)4( 
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 :اآلتیة األفعال مصادر من المفعول اسم ھات
 ُألقي - ُأحبَّ – ُطوى – ُعوند – ِخیف – ُأعید – ُفقد – ُأغلق

)5( 
 من مفعول واسم ثالثي، فعل من مفعول اسم على تشتمل بحیث عندك من جمل سبع تھا

 مفعول واسم سداسي، فعل من مفعول واسم خماسي، فعل من مفعول واسم رباعي، فعل
 .سالم مذكر جمع مفعول واسم فاعلھ، لنائب مضاف مفعول واسم بأل، مقترن

)6( 
 : یأتي ما أعرب

 والفضة الذھب من المقنطرة والقناطیر والبنین النساء من الشھوات حب للناس زین (-1
 )المآب حسن عنده واهللا الدنیا الحیاة متاع ذلك والحرث واألنعام المسومة والخیل

 أھلھ یأمر وكان نبیا، رسوال وكان الوعد صادق كان إنھ إسماعیل الكتاب في واذكر (-2
 ).مرضیا ربھ عند وكان والزكاة بالصالة

 مذكورا بالخیر یكن من یمت ولم  خصائلھ مذموما اشع من عاش ما -3
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 مشبھة باسم الفاعل الصفة ال4:3
 یرد ذكر الصفة المشبھة في كثیر من كتب النحو تحت عنوان :   الصفة المشبھة-1

الصفة المشبھة باسم الفاعل، وبعضھا یكتفي بذكرھا تحت عنوان الصفة المشبھة، وھي 
على أي حال تشبھ اسم الفاعل في أنھا مثلھ تدل على معنى وذات، أو على حدث ومن 

 . اختالف في أمور سیأتي ذكرھا بعد قلیلقام بھ، وبینھما
تعرف الصفة المشبھة بأنھا صفة مصوغة لغیر تفضیل : تعریف الصفة المشبھة -2

 .إلفادة الثبوت، وتعرف أیضا بأنھا لفظ مصوغ من مصدر الالزم للداللة على الثبوت
من وواضح من التعریف أن الصفة المشبھة تدل على الثبوت واالستمرار، وأنھا تصاغ 

 )طویل، جمیل، َحَسن، ُشجاع: (مصدر الفعل الالزم ومثالھا
 تتفق الصفة المشبھة واسم الفاعل : وجوه االتفاق بین الصفة المشبھة واسم الفاعل-3

 :في ثالثة أمور
كل منھما یدل على الحدث وصاحبھ، واسم الفاعل یدل على حدوث الحدث بعد : األول

 . ثبوت الحدث ولزومھ لصاحبھأن لم یكن، والصفة المشبھة تدل على
ضارب، : كل منھما یذكر ویؤنث ویفرد ویثنى ویجمع فیقال في اسم الفاعل: الثاني

وضاربة، وضاربان، وضاربتان، وضاربون، وضاربات، ویقال في الصفة المشبھة 
حسن، وحسنة، وحسنان، وحسنتان، وحسنون، وحسنات، وھذا بخالف اسم التفضیل 

 .ھفإن لھ أحواال خاصة ب
إعمال كل من اسم الفاعل والصفة المشبھة ال بد فیھ من االعتماد على ما سبق : الثالث

 .ذكره في إعمال اسم الفاعل
 تختلف الصفة المشبھة عن اسم : وجوه االختالف بین الصفة المشبھة واسم الفاعل-4

 :الفاعل في أمور منھا
 واسم الفاعل یصاغ من )َحَسن وجمیل( أنھا تصاغ من الالزم دون المتعدي مثل -1

 )قائم وضارب(الالزم والمتعدي مثل 
 أنھا ال تجري على حركات والمضارع وسكناتھ دائما، فتارة تجري علیھا مثل -2
َحَسن، (وتارة ال تجري علیھا مثل ) طاھر القلب، وضامر البطن، ومعتدل القامة(

ل یجري على حركات ، وھذا الذي ال یجري ھو الغالب فیھا، واسم الفاع)َضْخم، مآلن
 .المضارع وسكناتھ دائما

 أنھا للزمن الحاضر الدائم، أي أنھا تدل على الثبوت، واسم الفاعل یكون للماضي، -3
 .وللحاضر وللمستقبل أي أنھ یتجدد مع األزمنة الثالثة فیدل على الحدوث والتجدد

صب وجھ،  أن معمولھا المنصوب ال یتقدم علیھا فال یقال عمرو وجَھھ حسن بن-4
ویجوز في اسم الفاعل أن یتقدم معمولھ المنصوب مثل عمرو أخاه ضارب؛ وذلك 
لضعف الصفة المشبھة لكونھا فرعا عن فرع، فإنھا فرع عن اسم الفاعل الذي ھو فرع 

 .عن الفعل، أما اسم الفاعل فإنھ أقوى منھا ألنھ فرع عن أصل وھو الفعل
سببیا، ومعنى أنھ سببي أنھ متصل بضمیر  أن معمولھا ال یكون أجنبیا بل یكون -5

 :یعود على موصوفھا ولھ ثالثة أحوال
 )مررُت برجٍل حسٍن وجُھھ(أن یكون متصال بضمیر الموصوف مثل : األولى
مررُت برجٍل حسِن (أن یكون متصال بما یقوم مقام ضمیره وھو أل مثل : الثانیة
 . إلیھفإن أل في الوجھ قائمة مقام الضمیر المضاف) الوجِھ
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أي ) مررُت برجٍل حسٍن وجھا(أن یكون مقدرا معھ ضمیر الموصوف مثل : الثالثة
وجھا منھ، وال یكون معمول الصفة أجنبیا فال یقال مررُت برجٍل حسٍن َعْمرا، وھذا 

أو ) مررُت برجل ضارٍب أخاه(بخالف اسم الفاعل، فإن معمولھ یكون سببیا مثل 
 )ْمرامررُت برجل ضارٍب َع(أجنبیا مثل 

 : صوغ الصفة المشبھة وأوزانھا-5
تصاغ الصفة المشبھة من مصدر الفعل الثالثي الالزم، ویغلب صوغھا من مصدر باب 
َفِعَل بكسر العین مثل فِرح، وباب َفُعَل بضم العین مثل شُرف، وقل مجیئھا من غیر 

من ) َشْیخ (من مات یموت، ومثل) میِّت(من ساد یسود، ومثل ) سّید(ھذین البابین مثل 
 :شاخ یشیخ، وأوزانھا الغالبة اثنا عشر وزنا
 :اثنان مختصان بباب فعل بكسر العین وھما

 )َأْحَمر وَحْمراء، وَأْغَید وَغْیداء، وَأْحَمق وَحْمقاء(َأْفَعل الذي مؤنثھ فعالء مثل 
 .ویأتي ھذا الوزن فیما یدل على لون أو حلیة أو عیب

 )َعْطشان وَعْطشى، وَصْدیان وَصْدیا، وریَّان وریَّا(ل َفْعالن الذي مؤنثھ َفْعلى مث
 .ویأتي ھذا الوزن فیما یدل على خلو أو امتالء

 : أربعة مختصة بباب فُعل بضم العین وھي
 )َحَسن، َبَطل(َفَعل بفتحتین مثل 
 وھذا الوزن قلیل) ُجُنب(ُفُعل بضمتین مثل 

 )ُشجاع، ُفرات(ُفعال بضم الفاء مثل 
 َحصان وصف للمرأة بمعنى عفیفة) َجبان، َحصان( الفاء مثل َفَعال بفتح

 :ستة أوزان مشتركة بین بابي فِعل بكسر العین وفُعل بضمھا وھي
 )َضْخم من ضُخم(و ) َسْبط من سِبط(َفْعل بفتح فسكون مثل 

 )ِمْلح من مُلح(و ) ِصْفر من صِفر(ِفْعل بكسر فسكون مثل 
 )ُصْلب من صُلب(و ) رُحّر من حِر(ُفْعل بضم فسكون مثل 

 )َنِجس من نُجس(و ) َفِرح من فِرح(َفِعل بفتح فكسر مثل 
 )طاھر من طُھر(و ) صاحب من صِحب(فاعل مثل 
 )كریم من كُرم(و ) بخیل من بِخل(فعیل مثل 
نابھ، ) (ماجد، مجید( قد یأتي وزنا فاعل وفعیل في بناء واحد مثل :األولى: ملحوظات

 )نبیھ
من المشاكسة وھي سوء ) َشُكس(فة مشبھة من غیر الثالثي وھي  وردت ص:الثانیة
 الخلق
 تأتي الصفة المشبھة من غیر الثالثي على وزن اسم الفاعل إذا أرید بھا الثبوت :الثالثة
 )مستقیُم السلوِك) (صاِدُق الحدیِث) (منطِلُق اللساِن) (معتِدُل القامِة(مثل 

الثي إلى وزن فاعل إذا أرید بھا التجدد  قد تحول الصفة المشبھة في الث:الرابعة
فلعلك تارٌك بعَض (ومنھ ) ھو شاِجٌع أمِس، وشاِرٌف غدا، وحاِسٌن الیوَم(والحدوث مثل 

 )ما ُیوحى إلیك وضائٌق بھ صدُرك أن یقولوا لوال ُأْنِزَل علیھ َكْنٌز أو جاء َمَعھ َمَلٌك
سرع زوالھ مثل الفرح  الصفات الواردة من باب فرح منھا ما یحصل وی:الخامسة

والطرب، ومنھا ما ھو موضوع للبقاء والثبوت وھو األلوان مثل الحمرة والسمرة، 
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والعیوب مثل الحمق والعمى، ومنھا ما ھو ألمور تحصل وتزول ولكنھا بطیئة الزوال 
 مثل الري والعطش والجوع والشبع

أتي بمعنى فاعل مثل وی) َصھیل وَدبیب وَرسیم( وزن َفعیل یأتي مصدرا مثل :السادسة
ویأتي بمعنى مفاعل ) َقتیل بمعنى مقتول(ویأتي بمعنى مفعول مثل ) َقدیر بمعنى قادر(

ویأتي بمعنى مفَعل بفتح العین مثل ) َجلیس بمعنى ُمجاِلس، وَشریك بمعنى ُمشاِرك(مثل 
ة ویأتي صف) َبدیع بمعنى مبِدع(وبمعنى مفِعل بكسر العین مثل ) َحكیم بمعنى ُمحَكم(

وإذا كان بمعنى مفعول فإنھ یستوي فیھ المذكر والمؤنث ) َرحیم، وَشریف(مشبھة مثل 
َخصلٌة حمیدٌة، َوصفة (وقد تلحقھ التاء مثل ) َجریح بمعنى مجروح أو مجروحة(مثل 
 ).ذمیمٌة

 تعمل الصفة المشبھة عمل اسم الفاعل المتعدي لواحد، أي : عمل الصفة المشبھة-6
ھرا أو ضمیرا مستترا، وتنصب مفعوال بھ، ویقال في إعراب أنھا ترفع فاعال ظا

إنھ منصوب على التشبیھ بالمفعول بھ كما سیأتي بعد قلیل وتنصب الحال، : المفعول بھ
ولعملھا شروط وأحوال تفصیلھا فیما . والتمییز، والمستثنى، والظرف، والمفعول معھ

 :یأتي
 الشروط نفسھا التي سبق ذكرھا شروط عمل الصفة المشبھة ھي: شروط عملھا: أوال

لعمل اسم الفاعل، وھي أنھ إذا كان غیر مقترن بأل، فال بد أن یعتمد على نفي أو 
 .استفھام أو مخبر عنھ أو موصوف

للصفة المشبھة ولمعمولھا أحوال من حیث االقتران بأل أو التجرد منھا، : ثانیا
 :ولمعمولھا أحوال من حیث إعرابھ وبیان ذلك فیما یلي

لمعمول الصفة المشبھة ثالث حاالت :   األحوال اإلعرابیة لمعمول الصفة المشبھة-1
 :من اإلعراب

والرفع في ھذه الحالة على أنھ فاعل، ) مررُت برجٍل َحَسٍن وجُھھ(الرفع مثل : األولى
كما ھو عند الجمھور، أو على أنھ بدل من الضمیر المستتر في الصفة المشبھة الذي 

 .ى رأي بعض النحاةھو فاعلھا عل
الوجھ منصوب على التشبیھ ) مررُت بالرجِل الحسِن الوجَھ(النصب مثل : الثانیة

وال یصح أن یعرب الوجھ . بالمفعول بھ، وفي الصفة المشبھة ضمیر مستتر ھو الفاعل
 .تمییزا ألنھ معرفة

 وجھا فإن) مررُت برجٍل حسٍن وجھا(فإذا كان المنصوب بعد الصفة المشبھة نكرة مثل 
یجوز أن یعرب تمییزا، وأن یعرب منصوبا على التشبیھ بالمفعول بھ، وإعرابھ تمییزا 

 .أرجح ألنھ نكرة
الوجھ ) مررُت بالرجِل الحسِن الوجِھ(الجر بإضافة الصفة المشبھة إلیھ مثل : الثالثة

 .مضاف إلیھ، وفي الصفة المشبھة الحسن ضمیر مستتر ھو الفاعل
للصفة المشبھة من : بھة من حیث االقتران بأل أو التجرد منھا  أحوال الصفة المش-2

 :حیث االقتران بأل أو التجرد منھا ثالث حاالت
 )جاء الرجُل الحسُن وجُھھ(االقتران بأل مثل : األولى
 )جاء رجٌل حسُن الوجِھ(التجرد من أل، واإلضافة لمعمولھا مثل : الثانیة
 )جاء رجٌل حسٌن وجھا(ل التجرد من أل ومن اإلضافة مث: الثالثة
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لمعمول :  أحوال معمول الصفة المشبھة من حیث االقتران بأل أو التجرد منھا-3
 :الصفة المشبھة من حیث االقتران بأل أو التجرد منھا ست حاالت

 )جاء الرجُل الحسُن الوجِھ(االقتران بأل مثل : األولى
 ) وجِھ األبجاء الرجُل الحسُن(اإلضافة لما فیھ أل مثل : الثانیة
 )جاء الرجُل الحسُن وجُھھ(اإلضافة لضمیر مثل : الثالثة
 )جاء الرجُل الحسُن وجُھ أبیھ(اإلضافة لمضاف لضمیر مثل : الرابعة
 )جاء الرجُل الحسُن وجھا(التجرد من أل ومن اإلضافة مثل : الخامسة
 )جُھ أٍبجاء الرجُل الحسُن و(اإلضافة لمجرد من أل ومن اإلضافة مثل : السادسة

وفي جمیع الحاالت السابقة للصفة المشبھة ولمعمولھا فإنھ یجوز في معمولھا الرفع أو 
النصب كما سبق توضیحھ، أما جر المعمول على أنھ مضاف إلیھ فإنھ یمتنع في أربع 

والحاالت األربع التي یمتنع فیھا جر المضاف إلیھ . حاالت ویجوز في كل ما عداھا
 :ھي

ال ) جاء الرجُل الحسُن وجَھھ(مول مضافا إلى ضمیر الموصوف مثل  أن یكون المع-1
 .یجوز جر وجھھ باإلضافة، ویجوز رفعھ أو نصبھ

جاء الرجُل ( أن یكون المعمول مضافا إلى ما أضیف إلى ضمیر الموصوف مثل -2
 .ال یجوز جر وجھ ویجوز رفعھ أو نصبھ) الحسُن وجھَُ غالِمِھ

جاء الرجُل الحسُن (لى مجرد من أل دون اإلضافة مثل  أن یكون المعمول مضافا إ-3
 ال یجوز جر وجھ ویجوز رفعھ أو نصبھ) وجھَُ أٍب

) جاء الرجُل الحسُن وجٌھ أو وجھا( أن یكون المعمول مجردا من أل واإلضافة مثل -4
 .ال یجوز جر وجھ ویجوز رفعھ أو نصبھ

لصفة المشبھة مقترنة بأل، وإنما امتنع جر المعمول في ھذه الحاالت األربع ألن ا
والمعمول مجرد منھا، وال تجوز إضافة ما فیھ أل إال إلى ما فیھ أل أو إلى مضاف إلى 

 .ما فیھ أل
وإذا كانت الصفة المشبھة مجردة من أل فإنھ یجوز رفع المعمول أو نصبھ أو جره في 

 ضمیر وفي حالتي النصب والجر یكون في الصفة المشبھة. جمیع الحاالت للمعمول
 .مستتر ھو فاعلھا، وھو یعود على الموصوف

 تطبیق
)1( 

 :استخرج الصفات المشبھة مما یأتي
 )مھطعین إلى الداع یقول الكافرون ھذا یوم عسر) (یوم یدع الداع إلى شيء نكر (-1
 )وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وھي ظالمة إن أخذه ألیم شدید (-2
 )أصابھ وابل فتركھ صلدافمثلھ كمثل صفوان علیھ تراب ف (-3
 )أفمن زین لھ سوء عملھ فرآه حسنا؟ (-4
 )وبرا بوالدیھ ولم یكن جبارا عصیا (-5
 )وما یستوي األعمى والبصیر وال الظلمات وال النور (-6
 )وما یستوي البحران ھذا عذب فرات سائغ شرابھ وھذا ملح أجاج (-7
 )سیعلمون غدا من الكذاب األشر (-8
 )نھ خضرا نخرج منھ حبا متراكبافأخرجنا م (-9
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 )إذ قال لھ قومھ ال تفرح إن اهللا ال یحب الفرحین (-10
 )إن شر الدواب عند اهللا الصم البكم الذین ال یعقلون (-11
 )ما قدروا اهللا حق قدره إن اهللا لقوي عزیز (-12

)2( 
 :فیما یأتي أسماء فاعلین وصفات مشبھة بین كال منھا

أحییناه وجعلنا لھ نورا یمشي بھ في الناس كمن مثلھ في الظلمات لیس أو من كان میتا ف (-1
 )بخارج منھا

 )وجعلنا فیھا رواسي شامخات وأسقیناكم ماء فراتا (-2
 متطلب في الماء جذوة نار    ومكلف األیام ضد طباعھا-3
 من جدید تشید عھدا جدیدا   صاح ھذي مواكب العرب عادت-4

 وثبة حرة وعزا وطیدا   ومي    وتعید التاریخ تاریخ ق
 وال مانعا خیرا وال قائال ھجرا   سلیم دواعي الصدر ال باسطا أذي-5
 نوا خفافا إلى المعالي كبارا   آن للعرب أن یعودوا كما كا-6
 إني إلیكم وإن أیسرت مفتقر   ال تحسبوني غنیا عن مودتكم-7
 اب أباة یكسرون الحدید   جمعتنا األحداث في ساحة الخط-8
 یجد مرا بھ الماء الزالال    ومن یك ذا فم مر مریض-9

 فال ترتقب إال خمول نبیھ   متى أرت الدنیا نباھة خامل-10
)3( 

 :استخرج الصفة المشبھة فیما یأتي وبین معمولھا وإعرابھا وإعراب معمولھا
 العلم،  كان ھارون الرشید فصیحا كریما، ھماما ورعا، أدیبا فطنا، حافظا للقرآن، كثیر-1

سلیم الذوق، صحیح التمییز، جریئا في الحق، مھیبا عند الخاصة والعامة، طلق المحیا، محبا 
 .ألھل األدب والدین، متواضعا للعلماء

 . مصر تربة غبراء، وشجرة خضراء، یكتنفھا جبل أغبر، ورمل أعفر-2
عة سیىء  ال تغتر بمن كان حسن الوجھ فقد یكون خبیث النفس، وقد یكون بھي الطل-3

 .الخلق، وقد یسكن البیت الحسن ساكن نذل
 الطاووس طائر بدیع الشكل، جمیل الصورة، ولكن لحمھ جاف صلب عسر الھضم، -4

 .وریشھ ذو ألوان زاھیة بین أحمر، وأصفر، وأخضر، وجناحاه قصیران، وذیلھ طویل جمیل
 . قلب األحمق في فیھ، ولسان العاقل في قلبھ-5
 .بغیره، والشقي من اتعظ بنفسھ السعید من اتعظ -6
 . الفقر یخرس الفطن عن حجتھ-7
  ال تكن رطبا فتعصر وال صلبا فتكسر-8
  ھذا ھو الرجل الكریم نسبھ-9

  الكریم الطباع محبوب العشرة، والسیىء األخالق مكروه العشرة-10
)4( 

 :ھات الصفات المشبھة لألفعال اآلتیة وضع خمسا منھا في جمل من عندك
  صد- َوِلھ – جُلد – ضاق – الن – ظميء – رشُق –سخا 

)5( 
 :ھات أفعال الصفات المشبھة اآلتیة وضع أربعة منھا في جمل من عندك

  عذب- أحول – شدید – نشیط – عریض – مآلن – حلو –نظیف 
)6( 
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 :ھات المذكر للصفات المشبھة اآلتیة وضع ثالثة منھا في جمل من عندك
  شرسة- شھباء – ذكیة – غضبى – خرساء – َفِكھة –حدباء 

)7( 
 :ھات المؤنث للصفات المشبھة اآلتیة وضع ثالثا منھا في جمل من عندك

  صدیان- أبلج – َطِرب – َلِسن – أعشى – أبكم –ظمآن 
)8( 

ھات خمس جمل من عندك تشتمل على صفات مشبھة أفعالھا من باب فِرح، ومن باب كُرم، 
 .ومن غیرھما

)9( 
 ن عندك في كل منھا صفة مشبھة یكون في األولى فاعل مرفوع للصفةھات ثالث جمل م

 . المشبھة، وفي الثانیة معمول منصوب بھا، وفي الثالثة معمول مجرور بھا 
)10( 

 :أعرب ما یأتي
فرجع موسى إلى قومھ غضبان أسفا قال یا قوم ألم یعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال علیكم  (-1

 )م غضب من ربكم فأخلفتم موعديالعھد أم أردتم أن یحل علیك
 وجھ طلیق وكالم لین    بني إن البر شيء ھین-2
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 التفضیل اسم 5:3
 ھو كما التفضیل اسم عنوان تحت الموضوع ھذا النحو كتب مؤلفي بعض یورد

 وزن ھو واحد وزن على ألنھ وذلك التفضیل أفعل عنوان تحت غیرھم ویورده مذكور،
 یخرج ال ألنھ وذلك التفضیل، اسم األول الرأي حسبب تسمیتھ ونختار تقدیرا، ولو أفعل
 األسماء أقسام من قسم فھو أفعل، وزن ھو واحد وزن على كان ولو اسما، كونھ عن

 یلي وفیما وعملھ وأحوالھ، وصوغھ، تعریفھ، حول أبحاث بھ ویتعلق. السبعة المشتقة
 :ذلك بیان

 

 للداللة المصدر من صوغم اسم بأنھ التفضیل اسم یعرف :التفضیل اسم تعریف -1
 كذلك ویعرف الصفة، تلك في اآلخر على أحدھما وزاد صفة في اشتركا شیئین أن على
 المشاركة على یدل وصف بأنھ أیضا ویعرف. الزیادة على یدل ما لكل اسم بأنھ

 .متقاربة تعریفات وھي. والزیادة
 

 :التعریف توضیح -2
 التفضیل اسم واستخدام شیئین بین لمفاضلةا في بد ال أنھ والزیادة المشاركة معنى -1
 أحدھما وأن االثنین، في متحققة فیھا التفضیل المراد الصفة تكون أن من ذلك إفادة في

 من كال أن یفید المثال ھذا فإن) عليٍّ من للشعِر أحفُظ محمٌد (مثل. فیھا اآلخر على یزید
 ھناك یكن لم فإذا ،علي على حفظھ في یزید محمدا وأن الشعر، یحفظ ومحمد علي

 محمد أو یحفظھ ال وعلي الشعر یحفظ محمد یقال بل التفضیل اسم یستخدم فال اشتراك
 .حافظ غیر وعلي للشعر حافظ

 أحسن،: (مثل الكمال أو الفضل في تكون قد عنھا یعبرون كما التفضیل أو الزیادة -2
 )وأجھل أ،وأرد أسوأ، (مثل النقصان أو القبح في تكون وقد) وأعلم وأطیب،

 :ملحوظتان
 في شاركھ خلقھ من أحدا أن یعني ال فإنھ تعالى اهللا مع التفضیل اسم ورد إذا :األولى
 اهللا معناھا فإن) رسالَتھ یجعُل حیُث أعلُم اُهللا (مثل الصفة بتلك اتصافھ یعني بل صفتھ،

 .العلم ذلك یشاركھ أحدا أن معناھا ولیس رسالتھ، یجعل حیث علیم ھو أو یعلم
 فال صفتھ، في آخر شيء على صفة في زاد شیئا أن التفضیل باسم یراد قد :الثانیة
 الشتاء، من أحر والصیف الخل، من أحلى العسل مثل مشترك وصف بینھما یكون

 حره في زائد الصیف وأن حموضتھ، في الخل على حالوتھ في زائد العسل أن والمعنى
 .برده في الشتاء على

 

 سیأتي، كما للمذكر أفعل وزن ھو واحد وزن لھ التفضیل اسم :التفضیل اسم وزن -3
 كلمة علیھما وتزاد) وَشّر َخْیر، (وھي الھمزة منھا محذوفا تفضیل أسماء وردت وقد

 إن وقیل أفعل، وزن عن تنقص وھي التفضیل على تدل الثالثة األسماء فھذه) َحّب(
 في فھما الھمزة، بحذف عمالھمااست لكثرة فخففوھما بالھمزة كانتا شر وكلمة خیر كلمة
 دون وردا وقد فیھما، مقدرة الھمزة إن وقیل التفضیل، اسم وزن عن شاذان ذلك

 :الراجز قول ودونھا بالھمزة خیر ورود ومن. األصل على بالھمزة وردا كما الھمزة،
  الثاني في وأثبتھا األول من الھمزة فحذف) األْخَیِر وابُن الناِس خیُر بالٌل(

 مكانا َشرٌّ ھو من فسیعلمون ُیوَعدون ما َرَأوا إذا حتى (ھمزة دون شر ورود ومن
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 الكذَّاُب من غدا سیعلمون (بعضھم قراءة بالھمزة شر ورود ومن) جندا وأضعُف
 حسان قول ھمزة دون وشر خیر ورود ومن). األَشّر

 )الفداُء لخیِرُكما فشرُُّكما     بُكْفٍء لھ ولسَت أتھجوه(
 :الشاعر قول في ھمزة بغیر التفضیل في حب ظلف جاء وقد

 )ُمِنعا ما اإلنساِن إلى شيٍء وَحبُّ    َمَنَعْت أن بالُحبِّ َكَلفا وزادني(
 .شعریة ضرورة حذفھا وإن شيء، وأحب التقدیر إن وقیل َحب، في الھمزة بحذف

 الذي الفعل مصدر من أفعل وزن على التفضیل اسم یصاغ :التفضیل اسم صوغ -4
 :منھا شروط فیھ حققتت
 ولیس أحق أي) بكذا أْقَمُن ھو (مثل لھ فعل ال مما شاذا جاء وقد فعل، لھ یكون أن -1

 اللصوصیة، من وھو فعل أللص ولیس) ِشظاظ من أَلصُّ ھو (ومثل فعل، ألقمن
 .ضبة بني من مشھور لص اسم الشین بكسر وشظاظ

 أْخَصُر الكالُم ھذا  (مثل شاذ فھو الثالثي غیر من جاء وما ثالثیا، الفعل یكون أن -2
 ھذا (ومثل أعطى، من فھو) للدراھِم أعطاھم ھو (ومثل اختصر، من فھو) غیِره من

 .المكان أقفر من) غیِره من أْقَفُر المكاُن
 .وبئس ونعم، ولیس، كعسى جامد من یصاغ فال متصرفا الفعل یكون أن -3
 .وصار كان، مثل الناقصة األفعال من یصاغ فال تاما الفعل یكون أن -4
 مما یصاغ فال وَشِقَي وَسِعَد، وَظَلَم، َعِلَم، مثل للتفاوت قابال معناه أو حدثھ یكون أن -5
 .وفنى مات مثل التفاوت یقبل ال
 مؤنثھ الذي أفعل على بھ المشبھة الصفة أو الفاعل اسم أي منھ الوصف یكون أال -6

 في استعمل إذا ألنھ وذلك وعمیاء، وأعمى وحمقاء، وأحمق وحمراء، أحمر مثل فعالء
 .بالصفة یلتبس فإنھ التفضیل

 أضرب ھو یقال فال ضرب ما مثل المنفي الفعل من یصاغ فال مثبتا الفعل یكون أن -7
 .بالمثبت یلتبس لئال منھ
 یقال فال ُفِھم مثل للمجھول المبني الفعل من یصاغ فال للمعلوم مبنیا الفعل یكون أن -8
 .للمعلوم بالمبني یلتبس لئال أفھم ھو

 التفصیل بحسب للشروط المستكملة غیر األفعال بعض معاني تفضیل یمكن :ملحوظة
 :اآلتي

 یمكن فعالء، أفعل على وصفھ الذي والفعل أحرف، ثالثة على یزید الذي الفعل -1
 للمعنى، ومناسب للشروط مستوف فعل من تفضیل باسم باإلتیان منھما التفضیل إیراد

 ویعرب المناسب المساعد أفعل بعد الفعلین ھذین ألحد الصریح بالمصدر إلتیانوا
 :ذلك أمثلة یلي وفیما تمییزا بعده المصدر

 )محموٍد من انطالقا أسرُع حامٌد) (انطلق (أحرف ثالثة على الزائد الفعل -أ
 )ذلك من سوادا أكثُر اللوُن ھذا) (سود (أفعل على وصفھ الذي الفعل -ب
 باسم باإلتیان معناھما من التفضیل إیراد یمكن للمجھول المبني والفعل المنفي الفعل -2

 لكل المؤول بالمصدر بعده واإلتیان للمعنى، ومناسب للشروط مستوف فعل من تفضیل
 :یلي ما ذلك ومثال الفعلین ھذین من

 أحُدھم جتھَدی أال ذلك من وأسوُأ الطالِب بعُض ُیَقصُِّر) (یجتھد ال (مثل المنفي الفعل -أ
 اُهللا َأنزَل ما حدوَد یعلموا أال وأجدُر (الكریم القرآن في جاء وقد ،)االمتحاِن اقتراِب عنَد
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 )رسوِلھ على
 في ومنھ) حاجَتھ َیُسدُّ ما ُیعَطى أن أحقُّ الفقیُر) (ُیعَطى (مثل للمجھول المبني الفعل -ب

 ).ُیْھَدى أن إال َیِھدِّي ال أمن بَعُیتَّ أن أحقُّ الحقِّ إلى َیْھِدي أفمن (الكریم القرآن
 

 التعریف في لموصوفھ مطابقتھ حیث من التفضیل السم :التفضیل اسم حاالت -5
 :حاالت ثالث والجمع والتثنیة واإلفراد والتأنیث، والتذكیر والتنكیر،

 الحالة ھذه وفي اإلضافة، ومن أل من مجردا التفضیل اسم یكون أن :األولى الحالة -1
 وثانیھما للمفضول، أو علیھ للمفضل جارة بعده بمن اإلتیان لزوم أولھما: حكمان لھ

 زینُب (و) ھشاٍم من أفضُل ھاشٌم (مثل والتنكیر والتذكیر اإلفراد ھي واحدة حالة لزومھ
 من أفضُل المتعلماُت (و) المتأخَرین من أفضُل المتقدمان (و) نفیسَة من أفضُل

 ).منا أبینا إلى أحبُّ أخوُهو َلیوسُف (ومنھ) الجاھالِت
 تذكیرا للموصوف مطابقا یكون الحالة ھذه وفي بأل محلى یكون أن :الثانیة الحالة -2

 ھما (و) الُفْضَلى ھي ھنٌد (و) األفضُل ھو محمٌد (مثل وجمعا وتثنیة، وإفرادا، وتأنیثا،
 الكریم القرآن يف ومنھ) الُفْضلیاُت وھن األفَضلون، وھم الُفْضَلیان، وھما األفضالن،

 الذین من مقاَمھما یقومان فآخران (و) الُقْصَوى بالُعدوة وھم الُدنیا بالُعدوة أنتم إذ(
 ).األوَلَیان علیھم استحق

 أن یكون مضافا، واإلضافة قسمان إما أن تكون إلى نكرة أو إلى : الحالة الثالثة-3
لة مستقلة بنفسھا، وعد معرفة ولكل حكمھا، ولذلك عد بعضھم كل قسم من اإلضافة حا

 :وفیما یلي تفصیل قسمي اإلضافة. حاالت اسم التفضیل أربعا
 والتذكیر اإلفراد ھي واحدة حالة یلزم فإنھ نكرة إلى مضافا التفضیل اسم كان إذا -أ

 اسم قبل الذي للموصوف مطابقا إلیھ المضاف ویكون واإلضافة، أل من كالمجرد وذلك
 عبیدَة وأبو وسعٌد خالٌد (و) قائَدیِن أشجُع وسعٌد خالٌد (و) قائد أشجُع خالٌد (مثل التفضیل
 وھم امرأتین، أفضُل وھما رجَلین، أفضُل ھما (و) فتاٍة أفضُل ھنٌد (و) قادٍة أشجُع
 ).نساٍء أفضُل وھن رجاٍل، أفضُل

 أفضُل ھو (مثل وعدمھا المطابقة جازت معرفة إلى مضافا التفضیل اسم كان إذا -ب
 بالمطابقة الكریم القرآن جاء وقد ،)النساِء ُفْضَلى أو النساِء أفضُل ھي (و) الرجاِل

 المطابقة عدم ومن) مجرمیھا أكابَر قریٍة كلِّ في جعلنا وكذلك (المطابقة فمن وعدمھا،
 أال (وعدمھا المطابقة الشریف الحدیث وفي ،)حیاٍة على الناِس أحرَص وَلتجَدنَّھم(

 ).أخالقا أحاِسُنكم القیامِة یوَم منازَل مني وأقرِبكم إليَّ بأحبِّكم أخبركم
 :ملحوظات

 الناقُص (مثل المطابقة وجبت التفضیل معرفة إلى بالمضاف یقصد لم إذا :األولى
 غیرھم، مروان بني في عادل ال یقال إذ عادالھم، أي) مروان بني أعدال واألَشجُّ
 مخصصات نقص ألنھ لناقصا وسمي الملك، عبد بن الولید بن یزید ھو والناقص
 فُشجَّ دابة عن وقع قد كان ألنھ األشج وسمي العزیز عبد بن عمر ھو واألشج الجنود،
 .رأسھ
 وأعزُّ ماال منك أكثُر أنا (مثل مجردا التفضیل اسم كان إذا) ِمْن (تحذف قد :الثانیة

 األولى من أي) وأبقى خیٌر واآلخرُة (ومثل منك، أعز أي) نفرا
 :مثل للضرورة التفضیل اسم على) ِمْن (تقدم قد :الثالثة
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 )أمَلُح الظعینِة تلك من فأسماُء    َظعیَنًة یوما أسماُء سایرْت إذا(
 : مثل للضرورة بأل المحلى التفضیل اسم مع بمن یؤتى قد: الرابعة

 )للكاِثِر العزُة وإنما    َحًصى منھم باألكثِر ولسَت(
 

 عمٌرو  (مثل النحاة باتفاق مستترا ضمیرا تفضیلال اسم یرفع :التفضیل اسم عمل -6
 .عمرو على یعود ھو تقدیره مستتر ضمیر وفاعلھ المبتدأ، خبر أفضل) بكٍر من أفضُل

 .النحاة باتفاق بھ مفعوال التفضیل اسم ینصب وال
 اسما التفضیل اسم فیھا یرفع قلیلة لغة فھناك فیھ اختلف فقد الظاھر االسم رفعھ أما

 أفضل) أبوه منھ أفضَل برجٍل مررُت (مثل حالة أي وفي شرط دون أي امطلق ظاھرا
 التفضیل السم فاعل أبوه أفعل، وزن على وصف ألنھ بالفتحة مجرور لرجل نعت

 أنھ على أفضل رفع من بد ال إنھ یقولون ذلك یجیزون ال والذین. بالواو مرفوع أفضل
 وفاعل لرجل، صفة جر محل في والخبر المبتدأ وجملة مؤخر، مبتدأ وأبوه مقدم خبر

 ظاھرا اسما یرفع ال التفضیل اسم إن: یقولون النحاة من وكثیر. مستتر ضمیر أفضل
 باعتبارین، نفسھ على مفضل اسم التفضیل اسم بعد یكون أن وھي واحدة حالة في إال

 ھذه عن ویعبرون التفضیل باسم موصوف اسم وبعده نفي التفضیل اسم قبل ویكون
  باعتبارین نفسھ على مفضل الكحل فیھ مثالھا ألن وذلك الكحل سألةبم الحالة
 زید عین في فالكحل) زیٍد عیِن في منھ الكحُل عیِنھ في أحسَن رجال رأیُت ما (مثل

 في أوضَح خطیبا رأیُت ما (و الرجال، من غیره عین في الكحل من أي منھ أفضل
 :ومنھ) عليٍّ عنَد منھ النطُق كالِمھ

 )ِسناِن بَن یا منَك ذُل    البـ إلیھ أحبَّ رجال رأیُت ما(
 )إلیك منھ الخیُر إلیھ أحبَّ أحٌد یكن ال (ومثل

 
 

 تطبیق
)1( 

 :فعلھ وبین یأتي فیما التفضیل اسم استخرج
 )األبصار زاغت وإذ منكم أسفل ومن فوقكم من جاءوكم إذ (-1
 )آباءكم علیھ وجدتم مما بأھدى جئتكم لو أو قال (-2
 )الورید حبل من إلیھ أقرب ونحن نفسھ بھ توسوس ما ونعلم اإلنسان خلقنا قدول (-3
 )األرض في وآثارا قوة وأشد منھم أكثر كانوا (-4
 )مؤمنین كنتم إن تخشوه أن أحق فاهللا أتخشونھم؟ (-5
 )ینصرون ال وھم أخزى اآلخرة ولعذاب (-6
 )بآیاتھ؟ كذب أو كذبا اهللا على افترى ممن أظلم فمن (-7
 )األتقى وسیجنبھا وتولى كذب الذي األشقى إال یصالھا ال (-8
 )للیسرى فسنیسره بالحسنى وصدق واتقى أعطى من فأما (-9

 )األولى من لك خیر ولآلخرة (-10
 )وأطغى أظلم ھم كانوا إنھم قبل من نوح وقوم (-11
 ذيال األقصى المسجد إلى الحرام المسجد من لیال بعبده أسرى الذي سبحان (-12
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 )حولھ باركنا
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)2( 
 :اإلعراب من موقعھ وبین یأتي، مما تفضیل اسم كل حالة بین
 )األولین مثل ومضى بطشا منھم أشد فأھلكنا (-1
 )مؤمنین كنتم إن األعلون وأنتم تحزنوا وال تھنوا وال (-2
 )أدنى أو قوسین قاب فكان فتدلى دنا ثم (-3
 )األعلى أنت إنك تخف ال قلنا (-4
 )األوفى الجزاء یجزاه ثم یرى سوف سعیھ وأن (-5
 )اهللا من بعھده أوفى ومن والقرآن واإلنجیل التوراة في حقا علیھ وعدا (-6
 )قیال وأقوم وطئا أشد ھي اللیل ناشئة إن (-7
 )وأقوم لھم خیرا لكان وأطعنا سمعنا قالوا أنھم ولو (-8
 )مأھلیك تطعمون ما أوسط من مساكین عشرة إطعام فكفارتھ (-9

 )األذل منھا األعز لیخرجن المدینة إلى رجعنا لئن یقولون (-10
)3( 

 :عندك من جمل في منھا ثالثة وضع اآلتیة لألفعال التفضیل أسماء ھات
 اخضر - حمى – تأخر – حن – اقترب – جاع – أھمل – حذر

)4( 
 :اآلتیة التفضیل أسماء مصادرھا من صیغت التي الماضیة األفعال ھات

 الجبل قمة نم أعلى -1
 لیث من أجرأ -2
 نحلة من أجمع -3
 قرد من أحكى -4
 مكة حمام من آمن -5
 الغیث من أجدى -6
 جبل من أثبت -7
 حمامة من أشجى -8
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)5( 
 تفضیل باسم قبلھ وأت بمن مجرورا علیھ مفضال اآلتیة األسماء من اسم كل اجعل

 :مناسب
 فلق – العنكبوت بیت – بصرال لمح – النسیم – حاتم – الجبل – النجم – الحجر
 أسد – السھم – الثعلب – اللیل – السموءل – الفجر إغفاءة – الصبح

)6( 
 :عندك من جمل في یأتي لما مثل

 واإلضافة أل من مجرد تفضیل اسم -1
 مؤنث مثنى وموصوفھ لمعرفة مضاف تفضیل اسم -2
 مذكر جمع وموصوفھ بأل محلى تفضیل اسم -3
 رةلنك مضاف تفضیل اسم -4
 ظاھرا اسما رفع وقد تفضیل اسم -5

)7( 
 :بنوعیھ الجمع وإلى والمؤنث المذكر بنوعیھ المثنى إلى اآلتیة الجملة حول
 حیاة األسعد فھو عنده بما قنع من

)8( 
 :یأتي ما أعرب

 مكانا شر ھو من فسیعلمون الساعة وإما العذاب إما یوعدون ما رأوا إذا حتى (-1
 ثوابا ربك عند خیر الصالحات والباقیات ھدى اھتدوا الذین اهللا ویزید  جندا، وأضعف

 ).مردا وخیر
 َوْجُدُه النفُس تشتھي عما وقصَّر    ھمُُّھ زاد من اهللا خلِق وأتعُب -2
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  اسما الزمان والمكان6:3
اسما الزمان والمكان اسمان مصوغان من المصدر :  تعریف اسمي الزمان والمكان-1

ن مشتقان للداللة على زمان وقوع للداللة على زمان وقوع الفعل أو مكانھ، أو ھما اسما
الفعل أو على مكانھ، أو ھما اسمان مبدوءان بمیم زائدة للداللة على زمان حدوث الفعل 

مطَلُع الشمِس (مطلع مبتدأ، وھو اسم زمان، و) مطَلُع الشمِس صباحا(أو مكانھ، مثل 
 .مطلع مبتدأ وھو اسم مكان) شرقا

ما، فال یرفعان فاعال وال ینصبان مفعوال وال عمل السمي الزمان والمكان في غیرھ
مثل بقیة المشتقات، ولكنھما في المعنى فقط یحددان وقت حدوث الفعل أو مكانھ، 
 .وصیغتھما واحدة، والذي یحدد المقصود بأي منھما المعنى العام والسیاق الذي یرد فیھ

لى وزن  یصاغ اسما الزمان والمكان من المصدر ع: صوغ اسمي الزمان والمكان-2
 :مفَعل بفتح العین أو مفِعل بكسرھا، أو على وزن اسم المفعول بحسب التفصیل اآلتي

 : یصاغ اسما الزمان والمكان من مصدر الفعل الثالثي على وزنین-1
مفَعل بفتح العین إذا كانت عین الفعل في المضارع مضمومة أو مفتوحة : الوزن األول

) مكَتب(بضم التاء اسم الزمان أو المكان منھ ) بیكُت(أي محركة بالضم أو بالفتح، مثل 
 .بفتح العین) ملَعب(بفتح العین اسم الزمان أو المكان منھ ) یلَعب(بفتح التاء، ومثل 

وكذلك یصاغان على وزن مفَعل بفتح العین إذا كان الفعل ناقصا أي معتل اآلخر مثل 
 ).مأَوى(، و)مثَوى(من یسعى، و) مسَعى(من یرمي، و) مرَمى(

مفعل بكسر العین إذا كانت عین الفعل في المضارع مكسورة مثل : الوزن الثاني
اسم الزمان أو المكان منھ ) یضِرب(و ) مجِلس(اسم الزمان أو المكان منھ ) یجِلس(
 ).مضِرب(

وكذلك یصاغان على وزن مفِعل بكسر العین إذا كان الفعل مثاال أي معتل األول مثل 
، فإذا كان المثال معتل )َوَقف، َیِقف، موِقف) (َوَرد، َیِرد، موِرد ()َوَعد، َیِعد، موِعد(

 ).ملَقى) (مرَقى(اآلخر فإنھ یكون على وزن مفَعل بفتح العین مثل 
  یصاغ اسما الزمان والمكان من مصدر غیر الثالثي على وزن اسم المفعول مثل -2
إبدال حرف المضارعة أي على وزن الفعل المضارع مع ) ُمكَرم، مستخَرج، مستعان(

 .ویمیز بینھا بمعنى الجملة. میما مضمومة وفتح ما قبل اآلخر
 علم مما سبق في المصادر والمشتقات أن وزن مفَعل من الفعل :األولى: ملحوظتان

الثالثي یصلح أن یكون مصدرا میمیا، وأن یكون اسم زمان أو مكان، ویمكن التمییز 
شكر الناُس للمصلِح مسعاُه : (م وبالسیاق فإذا قیل مثالبینھا بالقرائن التي تكون في الكال

فكلمة مسعى في ھذه الجملة مصدر میمي بمعنى سعیھ في الخیر، وإذا قیل ) في الخیِر
لم (فكلمة مسعى اسم زمان بمعنى وقت السعي، وإذا قیل ) َمسَعى الُحجَّاِج بعَد الطواِف(

 . مكان بمعنى مكان السعيفكلمة مسعى اسم) یكن ھناك ازدحاٌم في المسَعى
 علم مما سبق كذلك أن وزن المضارع المبني للمجھول من غیر الثالثي مع :الثانیة

إبدال حرف المضارعة میما مضمومة وفتح ما قبل اآلخر، وھو الذي یعبر عنھ أحیانا 
بوزن اسم المفعول یصلح ألن یكون مصدرا میمیا، أو اسم مفعول،  أو اسم زمان، أو 

 :، ویكون التمییز بینھا بالقرائن وسیاق الكالم مثلاسم مكان
 مجتمع مصدر میمي بمعنى اجتماع) مجتَمُع التالمیِذ في الدراسِة مفیٌد لھم(
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 مجتمع اسم مفعول) ھذا الرأُي مجتَمٌع علیھ(
 مجتمع اسم زمان) مجتَمُع التالمیِذ الساعُة السابعُة صباحا(
 مجتمع اسم مكان)  غرفُة الصِفمجتَمُع التالمیِذ فناُء المدرسِة أو(

 مستخرج مصدر میمي) مستخَرُج النفِط رَفَع شأَن الدوِل التي ُیستخَرُج فیھا(ومثل 
 مستخرج اسم مفعول) النفُط مستخَرٌج من باطِن األرِض(
 مستخرج اسم زمان) مستخَرُج النفِط بعد استكماِل حفِر آباِره(
 .مستخرج اسم مكان) مستخَرُج النفِط منطقُة ما حوَل الخلیِج(

 : وردت سماعا بعض ألفاظ اسمي الزمان والمكان بالكسر وقیاسھا الفتح مثل:الثالثة
مسِجد، ومطِلع، ومسِكن، ومنِسك، ومنِبت، ومرِفق، ومفِرق، ومِظّنة، ومشِرق، (

 ).منَسك، ومسَكن، ومفَرق، ومطَلع(وقد سمع الفتح في بعضھا وھي ) ومغِرب
 بالكسر إذا كان بمعنى بیت الصالة أي الجامع، وبالفتح إذا كان وقد قیل في مسِجد إنھ

 )ُاْسُجْد َمْسَجَد محمٍد َتُعْد علیك َبَرَكُتھ(بمعنى موضع السجود مثل 
َمزرعة، َمدرسة، َمكتبة، ( قد تلحق تاء التأنیث اسم الزمان أو المكان مثل :الرابعة

 )َمقبرة، َمھلكة، َمفازة، َمبرة
) َمأَسَدة، وَمسَبَعة( اسم مكان من الجامد على وزن َمْفعلة مثل  قد یصاغ:الخامسة

لمكان ) َمقَثَأة(لمكان كثیر البطیخ، و) َمبَطَخة(للداللة على مكان كثیر األسود والسباع، و
 .كثیر القثاء

 
 تطبیق

)1( 
استخرج أسماء الزمان أو المكان مما یأتي وبین ما یدل علیھ كل منھا من زمان أو 

 :زنھ، وموقعھ اإلعرابيمكان، وو
 )إن موعدھم الصبح ألیس الصبح بقریب؟ (-1
 )بل لھم موعد لن یجدوا من دونھ موئال (-2
 )ثم لنقولن لولیھ ما شھدنا مھلك أھلھ وإنا لصادقون (-3
 )حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدھا تغرب في عین حمئة (-4
 )عل لھم من دونھا ستراحتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدھا تطلع على قوم لم نج (-5
 )واتخذوا من مقام إبراھیم ُمصلى (-6
 )ولكل أمة جعلنا منسكا لیذكروا اسم اهللا على ما رزقھم من بھیمة األنعام (-7
 )وإذ جعلنا البیت مثابة للناس وأمنا (-8
 )واستغفر لذنبك وللمؤمنین والمؤمنات واهللا یعلم متقلبكم ومثواكم (-9

 )ادا للطاغین مآبا البثین فیھا أحقاباإن جھنم كانت مرص (-10
 )وأما من خاف مقام ربھ ونھى النفس عن الھوى فإن الجنة ھي المأوى (-11
 )یأیھا النبي جاھد الكفار والمنافقین واغلظ علیھم ومأواھم جھنم وبئس المصیر (-12
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)2( 
ا واذكر فیما یأتي مصادر میمیة، وأسماء مفعولین، وأسماء زمان ومكان، بین كال منھ

 :فعلھ
 )وتلك القرى أھلكناھم لما ظلموا وجعلنا لمھلكھم موعدا (-1
 )والذین آتیناھم الكتاب یعلمون أنھ منزل من ربك بالحق فال تكونن من الممترین (-2
 )وإذ قالت طائفة منھم یأھل یثرب ال مقام لكم فارجعوا (-3
طعمھ وأنھار من خمر لذة فیھا أنھار من ماء غیر آسن وأنھار من لبن لم یتغیر  (-4

 )للشاربین وأنھار من عسل مصفى
 )وإذ قال موسى لفتاه ال أبرح حتى أبلغ مجمع البحرین أو أمضي حقبا (-5
 )إلى اهللا مرجعكم وھو على كل شيء قدیر (-6
 )ومن یتق اهللا یجعل لھ مخرجا ویرزقھ من حیث ال یحتسب (-7
 )ا وبنینا فوقكم سبعا شداداوجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النھار معاش (-8
ویوم القیامة ترى الذین كذبوا على اهللا وجوھھم مسودة ألیس في جھنم مثوى  (-9

 )للمتكبرین؟
 )وقل رب أنزلني منزال مباركا وأنت خیر المنزلین (-10
وھو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا اآلیات لقوم  (-11

 )یفقھون
 صبرا ففي الصبر مكسب: وآلمھا  كلما عضھا األسى أقول لنفسي -12

)3( 
 :فیما یأتي أسماء زمان ومكان اضبط حروف كل منھا، واذكر فعلھ

  یؤتى الحذر من مأمنھ-2    مقتل الرجل بین فكیھ-1
  مجلس العلم روضة-4     لكل سر مستودع-3
  منضج العنب فصل الصیف-6    الظلم مرتعھ وخیم-5
  مبتدأ زراعة الشتاء فصل الخریف-8   موضعھ ضع اإلحسان في-7
  المكتبة منبع للثقافة والمعرفة-10  الدنیا دار ممر واآلخرة دار مقر-9
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)4( 
 :ھات أسماء الزمان والمكان من األفعال اآلتیة وضع أربعة منھا في جمل تامة

  انقلب- قام – أقام – اصطاد – نفذ – شرب – ضاق – وصل – بكى –نھل 
)5( 

 : أسماء الزمان والمكان اآلتیة في جمل من عندكأورد
  محط– مبحث – مرصد – مبیت –مجال 

)6( 
ھات أربع جمل من عندك في األولى منھا اسم مكان على وزن مفَعل، وفي الثانیة اسم 
زمان على وزن مفِعل، وفي الثالثة اسم زمان على وزن اسم المفعول، وفي الرابعة 

 .عولاسم مكان على وزن اسم المف
)7( 

 :أعرب ما یأتي
 )أصحاب الجنة یومئذ خیر مستقرا وأحسن مقیال (-1
وكذلك أعثرنا علیھم لیعلموا أن وعد اهللا حق وأن الساعة ال ریب فیھا إذ یتنازعون  (-2

بینھم أمرھم فقالوا ابنوا علیھم بنیانا ربھم أعلم بھم قال الذین غلبوا على أمرھم لنتخذن 
 )علیھم مسجدا

     وفي األرض عن دار الِقلى متحوَّل لناس إن رثت حباُلك واصل وفي ا-3
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 ة اسم اآلل7:3
 ھو اسم مصوغ من مصدر الفعل الثالثي المتعدي لما وقع الفعل بواسطتھ  اسم اآللة-1

، واسم اآللة ال یعمل مثل )ِمقص، وِمقدح(أو للداللة على األداة التي وقع بھا الفعل مثل 
بقیة المشتقات فھو ال یرفع وال ینصب، وھو في ھذا یشبھ اسمي الزمان والمكان في 

 .أنھما ال یعمالن
بكسر المیم، ) ِمفعال( السم اآللة أوزان سماعیة ثالثة ھي : أوزان اسم اآللة-2
بكسر المیم وفتح العین وتاء تأنیث وأمثلتھا ) ِمْفَعلة(بكسر المیم وفتح العین، و) ِمفَعل(و

 :ما یلي
 )ِمفتاح، ِمقراض، ِمنشار، ِمقالع، ِمحراث: (وزن ِمفعال

یرمي الولُد ) (ینشُر النجاُر الخشَب بالِمنشاِر) (ِضقرضُت بالِمقرا) (فتحُت بالِمفتاِح(
 ).یحرُث الفالُح األرَض بالِمحراِث) (الحجَر بالِمقالِع

 )ِمبَرد، ِمشَرط، ِمبَضع، ِمشَجب، ِمغَزل، ِمقَود: (وزن ِمفَعل
 )ُیقاُد الجمُل بالِمقَوِد) (ُیْغَزُل الصوُف بالِمغَزِل) (ُتَعلَُّق المالبُس على الِمشَجِب(

 )ِمكنَسة، ِمحَبرة، ِمطَرقة، ِملعَقة، ِمصَفاة، ِمكَواة: (وزن ِمفَعلة
 )ُتَرتَُّب الثیاُب بالِمكَواِة) (ُیَصفَّى العصیُر بالِمصَفاِة) (َنظََّفتِ البنُت الفناَء بالِمكَنَسِة(

 ھناك وزن رابع السم اآللة أجازه مجمع اللغة العربیة في القاھرة : األولى: ملحوظات
 )َغّسالة، َبّرایة، َثالجة، َشّوایة، َدّباسة، َخّرامة(زن َفّعالة مثل وھو و
 الوزن الذي یكون فیھ واو قبلھا كسرة مثل ِمْوزان تقلب الواو فیھا یاء فتصبح :الثانیة

 ).ِمیزان(
 ).ِمْكَواة(والوزن الذي یكون فیھ یاء قبلھا فتحة تقلب الیاء فیھ ألفا مثل ِمْكَویة تصبح 

ُمْنُخل بضم المیم والخاء،  وُمنُصل، (ھناك أسماء آلة خرجت عن القیاس منھا  :الثالثة
 )وُمسُعط، وُمكُحلة، وُمشط وكلھا بالضم كذلك

َفْأس، َقدوُّم، ِسكِّین، َساُطور، (وھناك أسماء آلة جامدة غیر قیاسیة ال ضابط لھا مثل 
 )ِفْرجار، َقَلم، َسْیف، ُرْمح
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 تطبیق
)1( 

 :فیما یأتي مع بیان ما ھو مشتق منھا وما ھو غیر مشتق وإعراب كل منھابین أسماء اآللة 
 )اقرأ وربك األكرم الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما لم یعلم (-1
  أوقد الخادم المسرجة-2
  المؤمن مرآة أخیھ-3
  المبراة تحتاج إلى شحذ، والمحبرة تحتاج إلى مداد-4
  عقل الرجل میزانھ-5
  المشرط والمبضع في العملیات الجراحیة الطبیب یستخدم-6
  المذیاع وسیلة لسماع األخبار والمواد الثقافیة المتنوعة-7
  السیف والرمح من أدوات الحرب القدیمة والمدفع والدبابة من األدوات الحدیثة-8
  أصبحت الطیارات مغنیة عن كثیر من وسائل النقل القدیمة-9

 لمعول یحفر الناس الخنادق بالرفش وا-10
  من أدوات الطبخ المقالة والمغرفة والمصفاة-11
  من أدوات األكل الملعقة والسكین والشوكة-12

)2( 
 :ھات أسماء اآللة من مصادر األفعال اآلتیة وضع أربعة منھا في جمل من عندك

  برى- قرض – جدف – وسم – سبر – نظر – سن –ثقب 
)3( 

 :دكاستخدم أسماء اآللة اآلتیة في جمل من عن
  مقلمة- منفضة – منقلة – مصباح –ساقیة 

)4( 
 :أعرب ما یأتي

 ذلك من أنباء الغیب نوحیھ إلیك وما كنت لدیھم إذ یلقون أقالمھم أیھم یكفل مریم وما  (-1
 )كنت لدیھم إذ یختصمون

 )ن والقلم وما یسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك ألجرا غیر ممنون (-2
 ِمبَروال واقعات الدھر َیْفُلْلَن    سیني حیائي وعفتي    فال المال ین-3
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 بعض األسالیب : 4
  التعجب1:4

 انفعال یحدث في النفس عند الشعور بأمر  التعجب في اللغة ھو: تعریف التعجب-1
خفي سببھ، وقد عرفھ النحویون بأنھ استعظام زیادة في وصف الفاعل خفي سببھا، 

 !)ما أجمَل الوردَة(مثل . وخرج بھا المتعجب منھ عن أمثالھ أو قل نظیره فیھا
ل ومعنى أن الزیادة في وصف الفاعل، أنھ ال یأتي التعجب من زیادة في وصف المفعو

بھ فال یقال ما أضرب زیدا على أساس أن یكون المقصود أن زیدا ھو المضروب ألن 
ومعنى أن الزیادة یخفى سببھا أن ھناك مدعاة . ھذه الصیغة تعني أنھ ھو الضارب

إذا ظھر السبب بطل العجب، ومعنى أن المتعجب منھ خرج عن : للتعجب ألنھم یقولون
ك حقیقة، وقد یكون ادعاء من المتكلم بحیث یرى أمثالھ أو قل نظیره فیھا قد یكون ذل

من وجھة نظره واعتقاده أن المتعجب منھ متمیز عن غیره وفي منزلة ال یصل إلیھا 
 .غیره فیورد صیغة التعجب تعبیرا عن ھذا االعتقاد

 منع بعض النحاة أن ُیتعجب من صفات اهللا تعالى واعتبروا ما ورد :األولى: ملحوظتان
 في ذلك شاذا مثل ما أعلم اهللا وما أعظمھ وما أقدره، وذلك في رأیھم من كالم العرب

ألن صفاتھ ال تقبل الزیادة، وألنھ لیس ھناك شيء یجعل اهللا عظیما فعظمتھ وقدرتھ 
لذاتھ، وقد أجاز بعضھم ذلك على اعتبار قصد الثناء علیھ وبیان أنھ تعالى في غایة 

 .العظمة، وأن عظمتھ مما تحار فیھ العقول
 ما ورد من صیغة تعجب في كالم اهللا تعالى ال یقال فیھ إن اهللا متعجِّب ألنھ :الثانیة

تعالى ال یخفى علیھ شيء، وإنما یحمل ذلك على أنھ یجب على الناس أن یتعجبوا من 
َعِجَب ربُّنا من قوم (أو أن اهللا قد رضي عنھم مثل !) فما َأْصَبَرھم على الناِر(ذلك، مثل 
 ) الجنِة في السالسِلُیقاُدون إلى

 التعجب لھ صیغ وعبارات كثیرة، منھا ما ھو قیاسي، أي مطرد في : صیغ التعجب-2
االستعمال في التعجب وھو صیغتا ما أفعل، وأفعل ب أو ما أفعلھ، وأفعل بھ، ومنھا ما 

 :ھو غیر مطرد أي یرد في التعجب ویرد في غیره وفیما یلي تفصیل ذلك
 : من صیغ التعجب غیر المطردة: المطردةصیغ التعجب غیر: أوال

 ).سبحاَن اِهللا المؤمُن ال َیْنُجُس حیا وال میتا( سبحاَن اهللا مثل -1
 )كیف تكفرون باِهللا وكنتم أمواتا فأحیاكم( كیف مثل -2
 )ِهللا َدرُُّه فارسا، وِهللا َدرُُّه عالما( هللا درُّ مثل -3
 ا من إحرازك جمیع الكماالتأي عجب) ِهللا أنَت یا فالن( هللا أنت مثل -4
 )یا جارتا ما أنِت جارة) (یا سیدا ما أنَت من سید( ما أنَت مثل -5
 )واھا لَسْلَمى ثم واھا واھا( واھا مثل -6
 )عجبا ألمِر المؤمِن إن أمَره كلَُّھ خیٌر ولیس ذلك ألحٍد إال للمؤمِن( عجبا مثل -7

ما أفعلھ، : ب صیغتان مطردتان ھماللتعج: صیغ التعجب المطردة أو القیاسیة: ثانیا
و َأْجِمْل ! ما أجمَل القمَر لیلَة البدِر!) (وَأْكِرْم بمحمٍد! ما َأْكَرَم محمدا(وأفعل بھ، مثل 
 !)بالقمِر لیلَة البدِر

یا َللماِء، ویا ( ھناك صیغة اعتبرھا بعض النحاة قیاسیة وھي یا والالم مثل :ملحوظة
 .ا من كثرتھماإذا قیل ذلك تعجب) َللُعْشِب
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شروط صوغھما، وإعرابھما، وبیان ذلك : ویتعلق بصیغتي ما أفعلھ وأفعل بھ أمران
 :فیما یلي

 شروط صوغ أفعل التعجب ھي الشروط التي سبق :شروط صوغ أفعل التعجب: أوال
ذكرھا لصوغ أفعل التفضیل وھي أن یصاغ من فعل، ثالثي، متصرف، تام، قابل 

 .فعل فعالء، مثبت، مبني للمعلومللتفاوت، لیس وصفھ على أ
وما قیل في اسم التفضیل من أن الفعل غیر المستكمل إذا كان غیر ثالثي أو كان 
الوصف منھ على أفعل فعالء یؤتى في تفضیلھ بأفعل من فعل مستوف ویؤتى بعده 
بمصدر الفعل صریحا یقال ھنا في التعجب، فیؤتى بأفعل من فعل مستوف بعد ما 

مصدر الفعل صریحا، ویكون منصوبا ھنا لكن ال على أنھ تمییز كما في ویؤتى بعده ب
ما أحسَن !) (ما أسرَع انطالَق الزورِق(اسم التفضیل بل على أنھ مفعول بھ مثل 

 !).ُخضرَة الربیِع
وإذا كان الفعل منفیا أو مبنیا للمجھول فإنھ یستعان لھ بأفعل مساعد من فعل مستوف 

ا سبق في اسم التفضیل و یكون بعد ما التعجبیة ویؤتى للشروط ومناسب للمعنى كم
ما أحسَن أن (، !)ما أسوَأ أال ُیْعَطى الحقُّ لصاحِبِھ: (بعده بمصدر الفعل مؤوال مثل

 !).ما أقَسى أن ُیْظَلَم البريُء!) (ما أجدَر أال ُیْھَمَل الواجُب!) (ُیساَعَد الضعیُف
فعال غیر المستكملة للشروط وھو وقد ورد نادرا بناء فعل التعجب من بعض األ
من !) ما أخصَره(من ذلك قولھم . سماعي یقتصر على ما ورد منھ وال یقاس علیھ

من حمق الذي !) ما أحمَقھ(اختصر وھو زائد على ثالثة أحرف ومبني للمجھول، و
 .من فعل غیر متصرف!) َأعِس بھ(و !) ما أعساه(وصفھ أحمق، و

الصیغتان ھما ما أفعل وأفعل ب وفیما یلي ما ورد في  : إعراب صیغتي التعجب-ثانیا
 :إعرابھما

اختلف في أحسن أفعل ھو أم اسم؟ فذھب !) ما أحسَن الرجَل(صیغة ما أفعل : أوال
ما أفقَرِني (البصریون إلى أن أحسن فعل بدلیل دخول نون الوقایة علیھ قبل الیاء مثل 

حة بناء كسائر األفعال الماضیة، وفاعلھ والفتحة التي على آخره ھي فت!) إلى عفِو اِهللا
 .ضمیر مستتر عائد على ما، والرجل مفعول بھ لفعل التعجب أحسن

ما ُأَحْیَسَن، وما (وذھب الكوفیون إلى أن أحسن اسم وقالوا إنھ یقبل التصغیر مثل 
ة وإن الفتحة التي على آخره لیست فتحة بناء، بل فتحة إعراب ألنھ خبر كالفتح) ُأَمْیَلَح

التي تأتي على آخر كلمة عند مثال، واعتبروا االسم المنصوب بعده منصوبا على 
 .واألرجح الرأي األول وھو أن أحسن فعل. التشبیھ بالمفعول بھ

أما ما فاتفق على أنھا اسم وأنھا مبتدأ ولكن اختلفوا في تحدید نوعھا من األسماء على 
 :عدة أقوال

وساغ االبتداء بھا لما فیھا من معنى التعجب، وھذا أنھا نكرة تامة بمعنى شيء : األول
 .رأي سیبویھ، والجملة من فعل التعجب بعدھا وفاعلھ خبرھا

 :أنھا نكرة ناقصة والذین قالوا بذلك انقسموا فریقین: الثاني
منھم من قال إنھا نكرة موصوفة فھي بمعنى شيء مبتدأ والجملة التي بعدھا في محل 

حسَن الرجَل والخبر محذوف تقدیره عظیم أي شيٌء أحسَن رفع صفة لھا أي شيٌء أ
 .الرجَل عظیٌم
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ومنھم من قال إنھا اسم موصول بمعنى الذي والجملة التي بعدھا صلتھا والخبر 
 .محذوف تقدیره شيٌء عظیٌم أي الذي أحسَن الرجَل شيٌء عظیٌم

بتداء بھا لما  وعلى ذلك یكون إعراب جملة التعجب ما مبتدأ وھي نكرة تامة وجاز اال
فیھا من معنى التعجب، أحسن فعل ماض وھو فعل التعجب، فاعلھ ضمیر مستتر 
تقدیره ھو یعود على ما، الرجل مفعول بھ ألحسن، وجملة التعجب أحسن الرجل في 

وعلى الرأیین الثانیین الجملة الفعلیة صفة لما والخبر محذوف . محل رفع خبر ما
 .بر محذوف تقدیره شيء عظیمتقدیره عظیم، أو صلة لما والخ

اتفق على أن أحسن في ھذه الصیغة فعل، ولكن !) أْحِسن بعمٍرو(صیغة أفعل ب : ثانیا
اختلف في أنھا فعل ماض أو أمر، فذھب معظم النحاة إلى أنھا فعل ماض جاء على 

أي صار ذا حسن، كما یقال أورَق ) أْحَسَن عمٌرو(صیغة األمر، وأن أصل الصیغة 
ي صار ذا ورق، وَأْبَقَلِت األرُض أي صارت ذات بقل، وأترَب الرجُل أي الشجُر أ

ثم غیرت الصیغة وعدل عن الماضي . صار ذا َمْتَرَبٍة،  وأَغدَّ البعیُر أي صار ذا غدة
إلى األمر لقصد التعجب، فصار الفعل الذي لفظھ أمر متبوعا باسم ظاھر مرفوع بھ 

االسم الظاھر فزیدت الباء في االسم الظاھر إلزالة فاستقبح ذلك ألن فعل األمر ال یرفع 
: وإعراب الصیغة كلھا على ھذا الرأي.  ھذا القبح كما تزاد بعد الفعل الذي یعدى بالباء

أحِسن فعل ماض جيء بھ على صیغة األمر للتعجب، الباء زائدة إلزالة القبح اللفظي 
أحسن مرفوع بضمة مقدرة منع الناتج عن إسناد فعل األمر لفظا للظاھر، عمٍرو فاعل 

من ظھورھا الكسرة المجتلبة من أجل الباء إلزالة القبح اللفظي، ویمكن أن یقال في 
اإلعراب بشكل مختصر أحسن فعل ماض جاء على صورة األمر للتعجب، الباء حرف 
جر زائد، عمرو فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظھورھا اشتغال المحل بحركة 

 .حرف الجر الزائد
ومن النحاة من رأى أن َأْحِسْن فعل أمر لفظا ومعًنى وأن فاعلھ ضمیر مستتر، وأن 

 .الباء حرف جر للتعدیة، وأن المجرور بھا في محل نصب على أنھ مفعول بھ
  یجوز حذف المتعجب منھ وھو المنصوب بعد أفَعل، :  جواز حذف المتعجب منھ-3

 :لیھ دلیل مثلوالمجرور بالباء بعد أفِعل، وذلك إذا دل ع
 !)ُبكاًء على عمٍرو وما كان أْصَبرا   أرى أمَّ عمٍرو دمُعھا قد َتَحدَّرا  (

التقدیر وما كان أصبرھا فحذف الضمیر وھو المفعول بھ ألفعل لداللة الكالم السابق 
 .علیھ

 .یھالتقدیر واهللا أعلم وأبصر بھم فحذف بھم لداللة ما قبلھ عل!) أْسِمْع بھم وَأْبِصر(ومثل 
 ال یجوز تقدم معمول فعل التعجب علیھ : عدم جواز تقدم معمول فعل التعجب علیھ-4

 .فال یقال ما عمرا أحسن، وال على ما فال یقال عمرا ما أحسن،  وال یقال بعمٍرو أحِسن
 وال یجوز كذلك الفصل بین فعل التعجب ومعمولھ فال یقال ما أحسن الدرھم معطیك، 

، وال ما أحسن عندك جالسا، فان كان الفاصل ظرفا أو جارا وال ما أحسن بزید مارا
ومجرورا فالمشھور جواز الفصل بھ بین فعل التعجب ومعمولھ مثل قول عمرو بن 

ِهللا درُّ بني ُسَلْیٍم ما أحَسَن في الھیجاِء لقاَءھا، وأْكَرَم في اللَزباِت عطاَءھا، (معد یكرب 
أْعِزْز (قول علي رضي اهللا عنھ وقد مر بعمار ومثل !) وأثَبَت في المكُرماِت بقاَءھا

 :ومنھ!) عليَّ أبا الیقظان أن أراك صریعا مجدال
 !)وأْحِبْب إلینا أن تكون الُمَقدَّما   وقال نبيُّ المسلمین تقدموا  (
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 !)صبورا ولكن ال سبیَل إلى الصبِر خلیَليَّ ما أْحَرى بذي اللُّب أن ُیَرى  (ومنھ 
غیر  الفصل بین فعل التعجب ومعمولھ بالظرف والجار والمجرور: األولى: ملحوظتان

جائز إذا كان الظرف والجار والمجرور غیر متعلقین بفعل التعجب  كالمثالین ما أحسن 
بزید مارا، وما أحسن عندك جالسا، فإذا كان الظرف والجار والمجرور متعلقین بفعل 

مثل ما أحسن بالرجل أن . التعجب ففي جواز الفصل بھما خالف، والصحیح جوازه
 یصدق، وما أقبح بھ أن یكذب 

!) ما كان أكَرَم علیا( یجوز أن تزاد كان بین ما التعجبیة وفعل التعجب مثل :الثانیة
 .وتكون كان في اإلعراب فعال ماضیا زائدا مبنیا على الفتح ال محل لھ من اإلعراب
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 تطبیق
)1( 
 :وبین المتعجب منھاستخرج صیغ التعجب الواردة فیما یأتي 

 ! كیف تنكر فضل من أنعم علیك-1
 ! ما أكثر أبواب الخیر لمن یرید فعل الخیر-2
 !ألھذا الحد بلغت االستھانة بحقوق الناس:  سبحان اهللا-3
 فقد دافع عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم بلسانھ وناصره بشعره!  هللا در حسان شاعرا-4
 ! ما ألطف الجو وما أصفى السماء-5
 ! یا لكثرة الورود في ھذه الحدیقة-6
ما أشجعك ! هللا أنت:  كان علي فدائیا جریئا، ومقاتال شجاعا حتى صح أن یقال فیھ-7

 !وما أشد بأسك
 ! أكرم بالمحسن الذي یمسح دمعة البائسین ویعطف علیھم-8

)2( 
 :بین فیما یأتي من صیغ التعجب المتعجب منھ، وفعل التعجب وإعراب ما بعده

 !وأقبح الكفر واإلفالس بالرجل  ما أحسن الدین والدنیا إذا اجتمعا -1
 !سقاه ماء الغوادي فھو ریان    ما أنضر الورد إبان الربیع وقد-2
 !ولكنھم في النائبات قلیل    فما أكثر اإلخوان حین تعدھم-3
 !إذا تفرقت األھواء والشیع    أكرم بقوم رسول اهللا شیعتھم-4
 !ضر الزرع ما أنضر أن اخ-5
 ! ما أقبح الغرور-6
 ! أعظم بالمجاھدین-7
 ! ما أسوأ أن یلتبس الحق بالباطل-8
 ! أوجب بأن یحافظ على الحریة-9

 ! ما أحسن أن یعان الصدیق-10
 

)3( 
 :تعجب مما یأتي بصیغة ما أفعل في جمل مفیدة

  سرعة الحصان– وضوح الحق – اعتدال الجو –انتصار المظلوم 
)4( 

 :یأتي بصیغة أفعل ب في جمل مفیدة مع تغییر ما یلزمتعجب مما 
 ! ما أجمل السیر على الشاطىء-1
 !وما أقل أن تفعل!  ما أكثر أن تقول-2
 ! ما أحسن ما عجلت إلى الخیر-3
 ! ما أجمل استغفار المؤمن-4
 ! ما أعدل أال ینجح المھمل-5
 ! ما أطیب الفاكھة الناضجة-6

)5( 
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تمل على تعجب بصیغة ما أفعل، وأفعل ب، وصیغتین ھات أربع جمل من عندك تش
 .أخریین

)6( 
 :أعرب ما یأتي

 !بھداك مجتنبا ھوى وعنادا    ما كان أسعد من أجابك آخذا-1
 !في شاطئیھ من الجنات أدواح    ما أطیب النیل ما أبھى شمائلھ-2
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 أفعال المدح والذم:  2:4
 تورد بعض كتب النحو ال سیما القدیمة منھا موضوع المدح والذم : المدح والذم-1

نعم وبئس، أو نعم وبئس وما جرى مجراھما وكأن دراسة الموضوع : نوانتحت ع
بحسب ھذا اإلیراد مركزة على فعلي المدح والذم وما یتعلق بھما، وتنحو الكتب الجدیدة 

المدح والذم، وكأن دراسة الموضوع على : منحى آخر فیورده كثیر منھا تحت عنوان
ذم جزء من ھذا األسلوب، وقد رأینا أن ھذا اإلیراد دراسة أسلوب، وفعال المدح وال

دراسة األفعال، : نورد الموضوع تحت عنوان أفعال المدح والذم لنتناول الجانبین
 .ودراسة األسلوب

 ویتعلق  للمدح والذم فعالن مشھوران ھما األصل في ھذا الباب وھما نعم وبئس،-2
ل كل منھما وأحوالھ وفیما منھا جمودھما، وفعلیتھما أو اسمیتھما، وفاع: بھما عدة أمور

 :یلي بیان ھذه األمور
 الفعالن ِنْعم بكسر النون وتسكین العین،  وِبْئس بكسر :جمود الفعلین نعم وبئس: أوال

الباء وتسكین الھمزة یستعمالن بھذه الصیغة للمدح والذم وبھذا المعنى وھذا الضبط ھما 
فال ) ِبْئَس الرجُل المنافُق(و ) حمٌدِنْعَم الرجُل م(جامدان ال یتصرفان أيَّ تصرف مثل 

 .یأتي منھما مضارع وال أمر وال یكون لھما اسم فاعل وال غیر ذلك
فإذا استعمال لغیر المدح والذم وتغیرت صیغتھما ووردا لإلخبار بالنعمة أو البؤس مثل 

بمعنى ) نقوُدهَبِئَس الولُد الذي ضاعْت (بفتح نون نعم وكسر العین، و) َنِعَم الولُد بألعاِبِھ(
َحِزن بفتح الباء وكسر الھمزة، فھما في ھذا االستعمال متصرفان كسائر األفعال یقال 

 .َنِعَم، َیْنَعم، ِاْنَعم، ناِعم، َبِئَس، َیْبَأس، فھو بائس
وإنما لم یتصرفا عند إفادتھما المدح والذم ألنھما لما لزما إفادة ذلك خرجا عن أصل 

 .الحدث والزمان فأشبھا الحرف فلزما صورة واحدة ال تتغیراألفعال وھو الداللة على 
 المشھور عند جمھور النحاة أن نعم وبئس فعالن :فعلیة نعم وبئس أو اسمیتھما: ثانیا

وھو مذھب البصریین وبعض الكوفیین، وقد استدلوا على ذلك بدخول تاء التأنیث 
وذھبت جماعة من ).  المرأُة َدعٌدِبْئَسِت(و ) ِنْعَمِت المرأُة ھنٌد(الساكنة علیھما مثل 

الكوفیین إلى أنھما اسمان، واستدلوا على ذلك بدخول حرف الجر علیھما في قول 
واِهللا ما ھي (وقول آخر حین بشر بوالدة بنت لھ ). ِنْعَم السیُر على ِبئَس الَعْیُر(بعضھم 

ى أن ھناك موصوفا ،  وقد خرج القوالن عل)بنعَم الولُد نصُرھا بكاٌء وِبرُّھا َسِرقٌة
محذوفا، وأن حرف الجر قد دخل على الموصوف المحذوف ال على نعم وبئس، 
والتقدیر في األول نعم السیر على َعْیٍر مقول فیھ بئس العیر،  وفي الثاني واهللا ما ھي 

 .بولد مقول فیھ نعم الولد
 : لفاعل نعم وبئس ثالثة أحوال:أحوال فاعل نعم وبئس: ثالثا

، وقد )ِنْعَم المولى وِنْعَم النصیُر(ومنھ ) ِنْعَم الرجُل محمٌد( محلى بأل مثل  أن یكون-1
 :اختلف في ال ھذه على ثالثة أقوال

أنھا للجنس حقیقة فعندما یقال نعم الرجل محمد فكأن المتكلم قد مدح جنس : األول
 .الرجال كلھ، ثم خص محمدا بالذكر فیكون قد مدحھ مرتین

 مجازا فكأن المتكلم جعل محمدا ھو جنس الرجال كلھم مبالغة أنھا للجنس: الثاني
 .ومدحھ
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ادخل : أنھا للعھد، وھو العھد الذھني ألن المعھود مبھم بكلمة الرجل مثل : الثالث
السوق واشتر اللحم، ثم یفسر ھذا اإلبھام بذكر محمد تفخیما لشأنھ في حالة المدح، أو 

لعھد الخارجي والمعھود ھو الفرد المعین وھو تقلیال لشأنھ في حالة الذم، وقیل ھي ل
المخصوص بالمدح أو الذم وكأنھ یقال نعم محمد ھو ثم یوضع الظاھر وھو الرجل 

 .محل المضمر وھو الضمیر ھو
 )وَلِنْعَم داُر المتقین(ومنھ ) ِنْعَم مستقیُم السلوِك( أن یكون مضافا لما فیھ أل مثل -2
ففاعل ) ِنْعَم رجال خالٌد(نصوبة على التمییز مثل  أن یكون مضمرا مفسرا بنكرة م-3

ِنْعَم قوما (نعم ضمیر تقدیره ھو تفسره كلمة رجال التي نصبت على التمییز، ومنھ 
 :، ومنھ قول الشاعر)ِبْئَس للظالمیَن بدال(و ) َمْعَشُره

 ).ِنبأساُء ذي الَبْغي واستیالُء ذي اإلَح  َلِنْعَم َمْوِئال المولى إذا َحِذَرْت  (
وھل یجوز أن یحل محل الضمیر اسم ظاھر ویبقى التمییز ویجمع بینھما؟ قال قوم ال 

نعم الرجل رجال خالد، وقال قوم إنھ یجوز : یجوز، وھو المنقول عن سیبویھ فال یقال
 :واستدلوا بقول القائل

 )فحال وأمُُّھُم َزالُء ِمْنِطیُق  والتَّغِلِبیُّون بئس الفحُل فحُلُھُم  (
عنى البیت في ذم بني تغلب أن رجالھم لؤماء وفقراء وسیئون، وأن نساءھم ممتھنات وم

مھزوالت من كثرة الخدمة والعمل، وتضع الواحدة منھن حشایا وأغطیة لتكبر جسمھا 
 :وبقول القائل. وتستر ھزالھا ونحافتھا

 )فِنْعَم الزاُد زاُد أبیك زادا   َتَزوَّْد مثَل زاِد أبیك زادا  (
إن أفاد التمییز فائدة زائدة على الفاعل جاز الجمع بینھ وبین الفاعل :  فریق ثالثوقال
 .وإن لم یفد لم یجز مثل نعم الرجل رجال زید) ِنْعَم الرجُل فارسا زیٌد(مثل 

إْن ُتبدوا (تقع ما بعد نعم أو بئس فیقال نعم ما أو ِنِعّما، وبئس ما ومنھ : ملحوظة
 )ِبْئَسما اشتَرْوا بھ أنفَسھم(و ) الصدقاِت فِنِعمَّا ھي

 :واختلف في ما ھذه على أقوال نذكر منھا ثالثة
ِنِعمَّا ( أنھا فاعل لنعم أو بئس وھي اسم موصول وما بعده صلة لھ في مثل :األول

أي نعم الذي یعظكم بھ وذلك ألن بعدھا جملة فعلیة، أو ھي نكرة تامة في ) َیعُظكم بھ
 . الشيء ھيأي فنعم) فِنِعمَّا ھي(مثل 
جملة ) ِنِعمَّا َیعُظكم بھ( أنھا تمییز في محل نصب وھي على ھذا نكرة ففي :الثاني

ما في محل نصب تمییز، ولیس بعدھا ) فِنِعمَّا ھي(یعظكم بھ صفة لھا، وفي جملة 
 .صفة
 . أنھا كافة وقد كفت نعم أو بئس عن العمل فال فاعل لھما:الثالث

 .والقول األول ھو األرجح
 : أسلوب المدح أو الذم لھ أركان ثالثة:أركان أسلوب المدح أو الذم -3

 .فعل المدح أو الذم وھو نعم وبئس وسیأتي ما یجري مجراھما: األول
 .الفاعل لفعل المدح أو الذم، وقد سبق ذكر أحوالھ: الثاني
 .المخصوص بالمدح أو بالذم وسیأتي ذكره مستقال: الثالث

 المخصوص بالمدح أو بالذم ھو الذي یكون مقصودا :ذم المخصوص بالمدح أو بال-4
) ِنْعَم الُخلُق الصدُق(بالمدح أو بالذم، ویذكر بعد فاعل نعم وبئس ویكون مرفوعا مثل  

 :، وفي إعرابھ أوجھ)ِبْئَس الُخلُق الكذُب(و 
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وھو أشھرھا وأرجحھا أنھ مبتدأ مؤخر والجملة التي قبلھ من فعل المدح أو الذم : األول
 .فاعلھ خبر مقدم عنھو

أي ھو ) ِنْعَم الُخلُق الصدُق(أنھ خبر مبتدأ محذوف وجوبا تقدیره ھو مثل : الثاني
 .أي ھو الكذب) وِبْئَس الُخلُق الكذُب(الصدق، 

أنھ مبتدأ وخبره محذوف ففي الجملتین السابقتین تقدیره الصدق الممدوح، : الثالث
 .والكذب المذموم

اردا بعد نعم أو بئس وفاعلھما، فإن كان واردا قبلھما فھو وھذا إذا كان المخصوص و
 .مبتدأ قوال واحدا

إنا وجدناه ( إذا تقدم ما یدل على المخصوص بالمدح والذم یجوز حذفھ مثل :ملحوظة
 .فحذف المخصوص بعد نعم العبد لفھمھ من الكالم السابق) صابرا ِنْعَم العبُد

ستعمل في المدح والذم أفعال أخرى غیر نعم  ت: أفعال المدح والذم غیر نعم وبئس-5
وبئس، وھي َحبَّذا وال َحبَّذا، والفعل الثالثي الذي على وزن فُعل كحُسن وقُبح وفیما یلي 

 :تفصیلھا
وفي الذم ال حبذا مثل ) َحبَّذا األمانُة(یستعمل حبذا في المدح فیقال :  َحبََّذا وال َحبََّذا-1
 :ومثل) ال َحبَّذا الخیانُة(
 )إذا ُذِكرْت َمٌي فال َحبَّذا ِھَیا  أال َحبَّذا أھُل الَمال غیَر أنھ  (

 :وفي إعراب حبذا وال حبذا األقوال التالیة
أن َحبَّ فعل ماض وذا فاعلھ، والمخصوص بالمدح المذكور بعده مبتدأ والجملة : األول

دوح أو قبلھ خبر مقدم، أو المخصوص مبتدأ خبره محذوف تقدیره ھو كذا أي المم
 .وھذا أشھر األقوال وأقواھا وھو منقول عن سیبویھ. المذموم
أن َحبَّذا اسم وقد ركبت فیھ َحبَّ مع ذا فصارا اسما واحدا وھو مبتدأ وخبره : الثاني

 .المخصوص المذكور بعده أو حبذا خبر مقدم، والمخصوص مبتدأ مؤخر
 وصارا كلمة واحدة وجعال فعال، أن َحبَّذا فعل ماض، وقد ركبت فیھ َحبَّ مع ذا: الثالث

 .وھذا أضعف األقوال فیھا. وأن فاعلھ ھو المخصوص بالمدح أو بالذم
 یأتي المخصوص بالمدح أو بالذم بعد ذا، وتلزم ذا اإلفراد والتذكیر :األولى: ملحوظات

على أي حال كان المخصوص من تذكیر أو تأنیث أو إفراد أو تثنیة أو جمع فیقال 
، وَحبَّذا فاطمُة، وَحبَّذا الرجالن، وَحبَّذا البنتان، وَحبَّذا الناجحون، وَحبَّذا َحبَّذا عليٌّ(

 .وفي الذم ال حبذا وذلك ألنھ كالكالم الجاري مجرى المثل واألمثال ال تغیر) الناجحات
 قد تحذف ذا ویأتي بعد َحبَّ اسم غیر ذا، ویجوز في ھذا االسم وجھان الرفع :الثانیة
وتكون الباء الجارة زائدة، وأصل ) َحبَّ بعمٍرو(أو الجر بالباء مثل ) عمٌروَحبَّ (مثل 

 .َحّب َحَبَب أدغمت الباء في الباء فصارت َحبَّ
تكون حركة الحاء في حبذا الفتح فقط، فإذا كان بعد َحبَّ اسم غیر ذا جاز في : الثالثة

وقد روي بالوجھین قول ) ُحبَّ خالٌد(أو الضم مثل ) َحبَّ خالٌد(حركتھا الفتح مثل 
 :الشاعر

 بفتح الحاء وضمھا) وحَُبَّ بھا مقتولًة حین ُتقتُل فقلُت اقتلوھا عنكُم بِمزاِجھا  (
قد یستعمل في المدح أو الذم فعل على وزن :  فعل المدح أو الذم الذي على وزن فُعل-2

ظُرف (سواء أكان مضموم العین أصالة مثل ) ساء(و ) حُسن(فُعل بضم العین مثل 
،  فكل ھذه األفعال إذا قصد بھا )فُھم(أو اجتلبت الضمة فیھ للمدح مثل ) وشُرف وخُبث
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المدح أو الذم فإنھا تأخذ حكم نعم وبئس أي أنھا تصبح جامدة غیر متصرفة، ویكون 
فاعلھا محلى بأل، أو مضافا لما فیھ أل، أو ضمیرا مستترا مفسرا بتمییز ویشترط في 

كون صالحا لما یصلح لھ فعل التعجب، أي أن یكون ثالثیا الخ مثل ھذا الفعل أن ی
) ساءِت الناُر مصیرا) (َحُسَنِت الجنُة داَر ِإقامٍة: (صفات فعل التعجب، ومن أمثلتھا

ساء مثال ) (َحُسَن عمال البذُل) (ساء مأوى الكافرین الناُر) (َحُسَن ثواُب المؤمنین الجنُة(
 )القوُم الذین كذبوا بآیاِتنا
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 تطبیق
)1( 

 :استخرج مما یأتي أفعال المدح والذم وبین فاعل كل منھا والمخصوص بالمدح أو بالذم
 )والذین كفروا وكذبوا بآیاتنا أولئك أصحاب النار خالدین فیھا وبئس المصیر (-1
أولئك جزاؤھم مغفرة من ربھم وجنات تجري من تحتھا األنھار خالدین فیھا ونعم  (-2

 )أجر العاملین
فأولئك مع الذین أنعم اهللا علیھم من النبیین والصدیقین والشھداء والصالحین وحسن  (-3

 )أولئك رفیقا
 )وإن یستغیثوا یغاثوا بماء كالمھل یشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا (-4
 )وُیَلقَّون فیھا تحیة وسالما خالدین فیھا حسنت مستقرا ومقاما (-5
 لنا فراشا ولم یفتش لنا كنفا منذ أتانا نعم المرء من رجل لم یطأ -6
 لم تفرق أمورھا األھواء    حبذا العیش حین قومي جمیع-7
 وأحبب بأیامھ أحبب     أال حبذا صحبة المكتب-8
 إال وكان لمرتاع لھا وزرا    نعم امرأ ھرم لم تعُر نائبة-9

  إن ابن عبد اهللا نعم أخو الفتى وابن العشیرة-10
 حضروا لدى الحجرات نار الموقد   مرِّيُّ أنت إذا ھمو نعم الفتى ال-11
 كالھما غیث وسیف عضب    نعم امرأین حاتم وكعب-12

)2( 
 :فیما یأتي عبارات فیھا مدح قابلھا بذكر ضدھا وذمھ في عبارات من عندك

  نعم خلق العدل-2      نعم حكما العادل-1
 ھ نعم صانعا المتقن عمل-4     نعم طالبا المجتھد-3
  نعم رجال األمین-6   نعم الصدیق من یدل على الخیر-5
  نعم ما تتمسك بھ الحق-8    نعم ما تفعل تقدیر المصلحین-7
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)3( 
 :بین الفاعل والمخصوص بالمدح أو بالذم فیما یأتي واذكر إعراب كل منھما

 )كانوا ال یتناھون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا یفعلون (-1
 )لھم أنفسھم أن سخط اهللا علیھملبئس ما قدمت  (-2
  نعمت الصفة مساعدة المحتاجین-3
  بئس خلقا الجزع عند المصائب-4
  نعم الخلق الصبر على الشدائد-5
  حبذا الوئام والتآلف-6
  أبوك نعم من تطیع-7
  حبذا الحریة وال حبذا العبودیة-8
  نعمت صحبة األخیار وبئست صحبة األشرار-9

 صدق نعم ما تقول ال-10
)4( 

 :امدح ما یستحق المدح وذم ما یستحق الذم مما یأتي
 – الحرص على النظافة – مساعدة المحتاجین – اإلخالص – التقوى –الغرور 

  خلف الوعد– الوفاء –المحافظة على الكتب 
)5( 

ھات ثالث جمل من عندك للمدح تستخدم في إحداھا نعم، وفي الثانیة حبذا، وفي الثالثة 
 .ث جمل للذم تستخدم في إحداھا بئس، وفي الثانیة ال حبذا، وفي الثالثة ساءَحُسن، وثال

)6( 
 :أعرب ما یأتي

أولئك لھم جنات عدن تجري من تحتھم األنھار یحلون فیھا من أساور من ذھب  (-1
ویلبسون ثیابا خضرا من سندس وإستبرق متكئین فیھا على األرائك نعم الثواب 

 )وحسنت مرتفقا
      وبئس امرأ من ال یعین على الدھر یق المرء من كان عونھ فنعم صد-2
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 االستفھام : 3:4
كثیر من كتب النحو ال سیما القدیمة منھا ال تذكر االستفھام كموضوع مستقل، وذلك 

ي موضوعات مختلفة من الموضوعات النحویة اعتمادا على ذكره أو ذكر شيء منھ ف
كذكره مثال في باب اإلعراب والبناء عند تناول األسماء المبنیة، أو كذكره في موضوع 
المبتدأ والخبر عند الحدیث عن تقدم الخبر أو عدم تقدمھ وأن من األسماء ما لھ 

وعات، وتذكره الصدارة كأسماء االستفھام وأنھا ال بد أن تتقدم، وفي غیر ذلك من موض
بعض الكتب وال سیما الحدیثة كموضوع مستقل، وكأنھا تتناولھ كأسلوب من أسالیب 

 .اللغة
وقد رأیت أن أفرده بالذكر كموضوع مستقل، وذلك بعد موضوعي التعجب، والمدح 

 .والذم لیكون ذكره بعدھما استكماال لألسالیب اللغویة في تناول المعاني والتعبیر عنھا
وع االستفھام تعریفھ، وأدواتھ ومعانیھا وتقسیمھا ثم طریقة إجابتھا ویتعلق بموض

 :ونتناول ھذه الجوانب مفصلة فیما یلي
 االستفھام ھو طلب معرفة شيء مجھول بأداة تفید ذلك، أو :تعریف االستفھام: أوال

 ).َمْن أنَت؟ وما اسُم أبیك؟ وماذا َتحمُل؟(السؤال لمعرفة شيء مجھول مثل 
صلي من االستفھام ھو طلب المعرفة، وقد یخرج االستفھام عن غرضھ فالغرض األ

األصلي ألغراض بالغیة فتقصد بھ معاٍن أخرى كالتقریر، واإلنكار، والنفي، والتوبیخ، 
 .والتھكم وغیر ذلك مما ھو مستوًفى في كتب البالغة

  ومن ذا، لالستفھام ثالث عشرة أداة ھي الھمزة، وھل، ومن،: أدوات االستفھام: ثانیا
 .وما، وماذا، ومتى، وأیان، وأین، وأنَّى، وكیف، وكم، وأي

وتنقسم أدوات االستفھام إلى قسمین حروف وأسماء ولكل منھا معناه وطریقة إجابتھ 
 :وتوضیح ذلك فیما یلي

لالستفھام حرفان ھما الھمزة وھل، وھما حرفان مبنیان ال :  الحروف: القسم األول-1
ب، وھما یتفقان في الحرفیة، وفي البناء، ویختلفان فیما یسأل عنھ محل لھما من اإلعرا

 :بكل منھما، وفي طریقة إجابتھما كما یلي
 یسأل بھا عن التصور وعن التصدیق، والتصور والتصدیق معنیان ذكرھما :الھمزة -1

علماء البالغة، ویعنون بالتصدیق النسبة أو الحكم في الجملة أو مضمون الجملة، 
ر تحدید الشخص أو الشيء الذي یحكم علیھ أو تسند إلیھ النسبة، وحین یسأل وبالتصو

) َأَفِھْمَت الدرَس؟) (َأَحَضَر عليٌّ؟(بالھمزة عن التصدیق یجاب السؤال بنعم أو ال مثل 
، وحین یسأل بھا عن التصور یجاب بتحدید المسئول عنھ أو بتعیینھ )َأَنَزَلِت الطائرُة؟(

َأَجَلْسَت ُتراجُع دروَسك ) (أعليٌّ حضر أم خالٌد؟(طلب التعیین مثل إن أتبعت بأم التي ل
 ).َأَوَصَلَك الكتاُب أم لم َیِصَلَك؟) (أم ِنْمَت؟
یجاب السؤال بنعم في حال اإلیجاب أو اإلثبات أو الموافقة وبال في : األولى: ملحوظتان

كانت منفیة بأداة نفي بعد حال السلب أو النفي أو الرفض إذا كانت الجملة مثبتة، أما إذا 
 ألم یأِتكم ُرُسٌل منكم؟(الھمزة فاإلجابة ببلى في اإلیجاب وبنعم في السلب مثل 

بمعنى أنھ قد ) ألم َیْحُضْر ھشاٌم؟ بلى(، )ألم یأِتكم نذیٌر؟ قالوا بلى(، )قالوا بلى.. ……
 .حضر فإن أجیب بنعم فمعنى ذلك أنھ لم یحضر
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أو فاؤه مع الھمزة وحینئذ فال بد أن تتقدم الھمزة وتكون قد تأتي واو العطف : الثانیة
َأَوَلْم َیَر اإلنساُن أنَّا خلقناه (الواو أو الفاء بعدھا لتكون أداة االستفھام في أول الجملة مثل 

 ).َأَوَلْم یسیروا في األرِض فینظروا؟) (أفال یرون أال َیْرِجُع إلیھم قوال؟) (من ُنْطفٍة؟
ن التصدیق فقط، وھو النسبة أو الحكم، ولذلك یجاب عن السؤال یسأل بھا ع: ھل -2

ھل ) (ھل وصَل القطاُر؟) (ھل محمٌد حاضٌر؟) (ھل أنَت مسروٌر؟(بھا بنعم أوال مثل 
 )ھل الطعاُم جیٌد؟) (الجوُّ دافٌئ؟

أسماء االستفھام ھي أحد عشر اسما وھي من، ومن ذا، :  األسماء: القسم الثاني-2
تى، وأیان، وأین، وأنَّى، وكیف، وكم، وأي، وھي كلھا مبنیة ما عدا أیا وما، وماذا، وم

فإنھا معربة،  كما أنھا جمیعا لھا الصدارة أي ال بد أن تقع أول الجملة التي ترد فیھا، 
وتختلف ھذه األسماء في أن لكل منھا معنى خاصا، ومحال من اإلعراب، ویجاب كل 

 :ب بنعم أو ال وفیما یلي بیان معانیھا وإعرابھامنھا ببیان المسئول عنھ بھا وال یجا
َمْن أوُل الخلفاِء ) (َمْن جلَس على المقعِد؟(یستفھم بھا عن العاقل مثل : َمْن -1

) َمْن راوي الحدیِث؟(وھي تعرب مبتدأ إذا كانت في أول جملة اسمیة مثل ) الراشدین؟
َمْن (فعلیة فعلھا الزم مثل من مبتدأ، راوي خبر، الحدیث مضاف إلیھ، أو في أول جملة 

). َمْن رأیَتھ في الطریِق؟(أو متعد وقد أخذ مفعولھ في الجملة مثل  ) ذھَب إلى السوِق؟
وتعرب مفعوال مقدما إذا كانت في أول جملة فعلیة فعلھا متعد ولم یستوف مفعولھ مثل 

 )َمْن رأیَت في الطریِق؟(
وھي مثل من في أنھا تعرب )  ذا ُیناِدي؟َمْن(ویستفھم بھا عن العاقل مثل : َمْن ذا -2

 .مبتدأ أو مفعوال مقدما بحسب الجملة التي ترد فیھا
ما أھُم صفاِت ) (ما أوُل أیاِم األسبوِع؟(ویستفھم بھا عن غیر العاقل مثل : ما -3

وھي تعرب مثل من مبتدأ أو مفعوال ) ما فعلَت أمِس بعَد انتھاِء عمِلك؟) (الُمصِلِح؟
 .وضعھا في جملتھامقدما بحسب 

) ماذا َمَع َعِليٍّ؟) (ماذا تحمُل في ُیمناك؟(ویستفھم بھا عن غیر العاقل مثل : ماذا -4
وتعرب بحسب وضعھا في الجملة مبتدأ أو مفعوال مقدما كما سبق في من، ومن ذا، 

 .وما
 كلمة ذا في من ذا، وماذا تعتبر اسما موصوال إذا اعتبرت كلمة مستقلة، كما :ملحوظة

سبق في االسم الموصول، أما إذا اعتبرت من ذا كلھا أو ماذا كلھا اسم استفھام فإن ذا 
 .عندئذ تكون جزءا من كلمة ولیست اسما موصوال

متى َفَرْغَت من قراءِة (ویستفھم بھا عن الزمان الماضي أو المستقبل مثل : متى -5
زمان مبنیا في محل نصب وھي تعرب ظرف ) متى نھایُة السنِة الدراسیِة؟(و ) الكتاِب؟

في الجملة الفعلیة كما في المثال األول، أو خبرا مقدما في الجملة االسمیة كما في 
 .المثال الثاني

أیَّاَن َبْدُء السنِة (و ) أیَّاَن تسافُر؟(ویستفھم بھا عن الزمان المستقبل مثل : أیَّاَن -6
األول، أو خبرا مقدما كما وھي تعرب ظرفا في محل نصب كما في المثال ) الدراسیِة؟

 .في المثال الثاني
من أین ) (أیَن كتاُبك؟) (أیَن َذَھْبَت صباَح الیوِم؟(ویستفھم بھا عن المكان مثل : أین -7

وتعرب ظرف مكان في محل نصب ) إلى أیَن أنَت ذاھٌب؟) (َأْحَضْرَت ھذا القمیَص؟
 اني، أو مجرورة بحرف كما في المثال األول، أو خبرا مقدما كما في المثال الث
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 .الجر كما في المثالین الثالث والرابع
یمكن أن ) أنَّى َوَجْدَت صاحَبك؟(ویستفھم بھا عن المكان وعن الحال مثل : أنَّى -8

أنَّى َجَلْسَت حیَن (تكون للمكان بمعنى أین وجدتھ؟ أو للحال بمعنى كیف وجدتھ؟ ومثل 
وتعرب ظرف مكان إذا كانت بمعنى ) ُت وقُت ِجْد؟أنَّى تلعُب والوق) (َسِمْعَت الُخطبَة؟

 .أین، وتعرب حاال إذا كانت بمعنى كیف
و ) كیَف اخترقَت الزحاَم وَوَصْلَت إلى ھنا؟(ویستفھم بھا عن الحال مثل : كیف -9
وھي تعرب حاال كما في الجملة األولى، وخبرا مقدما كما في الجملة ) كیَف أخوك؟(

 .الثانیة
كم دینارا َأْنَفْقَت في ) (كم قرأَت من ُكُتِب السیرِة؟(م بھا عن العدد مثل ویستفھ: كم -10

وھي تعرب بحسب موقعھا في الجملة فھي في ) كم َعَدُد إْخَوِتَك؟) (ُوجوِه الخیِر؟
 .المثالین األول والثاني مفعول مقدم، وفي المثال الثالث خبر مقدم

معاني التي یستفھم عنھا بأسماء وھي تصلح لالستفھام بھا عن جمیع ال: أّي -11
أيَّ شخٍص (االستفھام السابقة ویفھم المعنى الذي تفیده من الذي تضاف إلیھ مثل 

أيَّ مكاٍن ) (أيَّ وقٍت ُتِحبُّ أن تدرَس فیھ؟) (أيُّ كتاٍب أعجَبك؟) (اَخَتْرَت لُصحبِتك؟
أيُّ عدٍد من األقالِم ) (؟أيَّ حاٍل ُتِحبُّ أن یكوَن علیھا صدیُقك) (ُتِحبُّ أن تجلَس فیھ؟

وھي تعرب بحسب موقعھا ووضعھا في الجملة، فقد تعرب مفعوال مقدما أو ) َمَعَك؟
، أو )أيَّ ضرٍب ضربَت أخاك؟(خبرا أو ظرفا أو حاال أو نائب مفعول مطلق مثل 

بأيِّ قلٍم (و ) إلى أيِّ بلٍد سافرَت؟(و ) من أيِّ اتجاٍه أتیَت؟(مجرورة بحرف الجر مثل 
 ).عن أيِّ شيٍء سألَت؟(و ) في أيِّ َمْوِضٍع جلسَت؟(و ) كتبَت؟

 قد یسبق حرف الجر عن اسم االستفھام ما فتحذف ألف ما وتصبح َعمَّ مثل : ملحوظة
، وقد یسبق حرف الجر على كلمة ما أو )َعمَّ یتساءلون؟(ومنھ ) َعمَّ َتْبَحُث فیما حوَلك؟(

 ما وتحذف معھا ذا فتصبح الكلمة عالَم مثل ماذا فتحذف األلف من ما أو األلف من
، وكذلك )وھذي الضجُة الكبرى عالَم؟(ومثل ) عالَم تعتمُد ما دمَت ال تدرُس ِبِجدٍّ؟(

، وقد )إالَم(، وإلى مثل )ِممَّ(، ومن مثل )ِلَم(، والالم مثل )ِبَم(حروف الجر الباء مثل 
إالَم (لمیم وتصبح إالَم مثل یسبق حرف الجر إلى متى فتحذف التاء واأللف وتبقى ا

 ).إالَم الُخلُف بینكُم إالَم؟(أي إلى متى ومثل ) تستمرُّ في َغیِّك؟
 

 تطبیق
)1( 

 :استخرج أدوات االستفھام مما یأتي وبین أحروف ھي أم أسماء؟
 )قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فھل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ (-1
 ) آیات ربكم وینذرونكم لقاء یومكم ھذا؟ألم یأتكم رسل منكم یتلون علیكم (-2
 )وما تلك بیمینك یا موسى؟ (-3
 )قالوا من فعل ھذا بآلھتنا إنھ لمن الظالمین؟ (-4
 )وقیل للذین اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خیرا (-5
 )یسألونك عن الساعة أیان مرساھا؟ (-6
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لیك رؤوسھم ویقولون فسیقولون من یعیدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة فسینغضون إ (-7
 )متى ھو؟ قل عسى أن یكون قریبا

 )قال كم لبثت؟ قال لبثت یوما أو بعض یوم (-8
 )قال أیكم یأتیني بعرشھا قبل أن یأتوني مسلمین؟ (-9

 )فكیف تتقون إن كفرتم یوما یجعل الولدان شیبا؟ (-10
)2( 

 :بین معاني أسماء االستفھام فیما یأتي وحكم كل منھا من اإلعراب
 على أینا تعدو المنیة أول    لعمرك ما أدري وإني ألْوَجُل-1
 )قال یا مریم أنَّى لك ھذا؟ قالت ھو من عند اهللا (-2
 نوب الدھر ما لكن ومالي   من مجیري من حالكات اللیالي؟-3
 )ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا أو كذب بآیاتھ؟ (-4
 ما أنشبن فيَّ مخالبا؟من بعد    كیف الرجاء من الخطوب تخلصا-5
 )قل من ذا الذي یعصمكم من اهللا إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة؟ (-6
 كذب مارووا صراح لعمري    یا إلفك الرجال ماذا أذاعوا؟  -7
 أباْلَحْزن حلوا أم محلھم السھل؟    أوحشیة العینین أین لك األھل؟-8
 )ن خیر مقاما وأحسن ندیا؟قال الذین كفروا للذین آمنوا أي الفریقی (-9

 )كم لبثتم؟ قالوا لبثنا یوما أو بعض یوم: قال قائل منھم (-10
)3( 

 :ضع اسم االستفھام المناسب في الفراغ فیما یأتي
 قلما أحضرت؟.. …-2    موعد االمتحان؟.. …-1
 بئر تصلكم المیاه؟..… من-4   قضیت اللیلة الماضیة؟.. …-3
 عدت من السفر؟.. …-6    بالك مكتئب؟.. …-5
 موعد زراعة العنب؟.. …-8   كان معك في رحلتك؟.. …-7
 تفتش؟..…تسأل و.. …-10   شاھدت في الطریق؟.. …-9

)4( 
 :ھات جمال استفھامیة من عندك تستخدم فیھا أدوات االستفھام التالیة

  أنَّى- ماذا – أي – أیان - متى – كیف – َمْن – ھل –الھمزة 
)5( 

 :أعرب ما یأتي
یأیھا الذین آمنوا مالكم إذا قیل لكم انفروا في سبیل اهللا اثاقلتم إلى األرض أرضیتم  (-1

 )بالحیاة الدنیا من اآلخرة فما متاع الحیاة الدنیا في اآلخرة إال قلیل
 كفى المرء نبال أن تعد معایبھ   ومن ذا الذي ترضى سجایاه كلھا؟-2
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 إعراب الجمل 5
الجانب األول الجمل التي لھا محل :  ھذا الموضوع وھو إعراب الجمل یتناول جانبین

من اإلعراب، والجانب الثاني الجمل التي ال محل لھا من اإلعراب، ومعظم ما في 
قا في موضوعات الكتاب حیث كانت تدعو الحاجة إلى ھذین الجانبین قد ورد متفر

ذكره، ولما كان جمع ھذه المعلومات المتفرقة مفیدا للدارس فقد رأینا أن نجمع ھذه 
المعلومات ونضعھا تحت ھذا العنوان لتكون أكثر فائدة لمن یرید الوصول إلیھا بیسر، 

عراب، وما ال محل لھ ولتكون الفروق واضحة، والتمایز جلیا بین ما لھ محل من اإل
وفیما یلي بیان . من الجمل، وقد فعل ذلك قبلنا بعض مؤلفي كتب النحو القدیمة والحدیثة

 :جانبي الموضوع
یكون للجملة محل من اإلعراب إذا كانت : الجمل التي لھا محل من اإلعراب: أوال

ن في محل حالة محل المفرد، أو إذا كان باإلمكان أن یحل محلھا المفرد وحینئذ تكو
رفع إن كانت خبرا لمبتدأ، أو خبرا إلن، أو صفة لمرفوع، وتكون في محل نصب إن 
كانت مفعوال أو خبرا لكان أو حاال أو صفة لمنصوب، وتكون في محل جر إن كانت 
مضافا إلیھا أو صفة لمجرور، وتكون في محل جزم إن كانت جوابا لشرط جازم 

 .مقترن بالفاء أو بإذا الفجائیة
 :جمل التي لھا محل من اإلعراب بناء على ما سبق سبع ھيوال
أخالقھ مبتدأ ثان، الھاء مضاف ) محمٌد أخالُقُھ كریمٌة(مثل :  الجملة التي تقع خبرا-1

إلیھ، كریمة خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر 
جملة یعلم أصحابھ في محل ) ُم أصحاَبھكان الرسوُل یعلِّ(ومثل . المبتدأ األول محمد

جملة یثني علیھ قومھ في محل ) إن الصادَق ُیْثني علیھ قوُمھ(نصب خبر كان، ومثل 
جملة كانوا متحابین في محل رفع خبر ) أسالُفنا كانوا متحابین(رفع خبر إن، ومثل 

 .المبتدأ أسالفنا
 أو یقول وتكون في محل نصب وھي التي تأتي بعد قال:  الجملة التي تقع مفعوال بھ-2

جملة إني بريء في محل نصب ) إني بريٌء: قال المتھُم(وتسمى مقول القول مثل 
جملة یا لیت قومي یعلمون في محل ) یا لیت قومي یعلمون: قال(مفعول بھ لقال، ومثل 
 .نصب مفعول بھ لقال

ل نصب مثل وھي التي یكون صاحبھا معرفة وتكون في مح:  الجملة التي تقع حاال-3
وقف (جملة وأنتم سكارى في محل نصب حال، ومثل ) ال تقربوا الصالَة وأنتم ُسكاَرى(

 .جملة یبتسم في محل نصب حال) الفارُس یبتسُم
الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال :  ھناك قاعدة نحویة تقول:ملحوظة
) رأیُت ولًدا یلعُب: (د، وإذا قیلفجملة یلعب حال من الول) رأیُت الولَد یلعُب: (فإذا قیل

 .فجملة یلعب صفة لولدا
وھي التي تأتي بعد نكرة وتكون في إعرابھا تابعة :  الجملة التي تقع صفة-4

) جاء ولٌد یجري(للموصوف الذي قبلھا فقد یكون مرفوعا فتكون في محل رفع مثل 
ل نصب مثل جملة یجري في محل رفع صفة لولد،  وقد یكون منصوبا فتكون في مح

جملة یطیر في محل نصب صفة لعصفورا، وقد یكون ) رأیُت عصفوًرا یطیُر(
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جملة یقف في محل جر ) ُأعِجْبُت بولٍد یقُف في أدٍب(مجرورا فتكون في محل جر مثل 
 .صفة لولد

وھي أي جملة تقع بعد كلمة ال :  الجملة التي تقع مضافا إلیھا وتكون في محل جر-5
وَأْنِذِر الناَس یوَم ( مثل یوم، وحیث، وإذا، وإذ، ولمَّا، وَلُدْن مثل تضاف إال إلى الجمل

اذھْب حیُث یطیُب (جملة یأتیھم العذاب في محل جر مضاف إلیھ، ومثل ) یأتیھم العذاُب
جملة ) إذا اجتھدَت تفوقَت(جملة یطیب الھواء في محل جر مضاف إلیھ، ومثل ) الھواُء

واذكروا إذ أنتم قلیٌل (جر مضاف إلیھ، ومثل اجتھدت وھي جملة الشرط في محل 
رأیُت علیا (جملة أنتم قلیل في محل جر مضاف إلیھ، ومثل ) ُمستضَعفون في األرِض

ھو متفوٌق من َلُدْن كان (جملة حضر في محل جر مضاف إلیھ،  ومثل ) لمَّا حضر
 .جملة كان صغیرا في محل جر مضاف إلیھ) صغیرا

وتكون : با لشرط جازم إن كانت مقترنة بالفاء أو بإذا الفجائیة الجملة التي تقع جوا-6
جملة النجاح حلیفك في ) إْن ُتذاكْر دروَسك جیدا فالنجاُح حلیُفك(في محل جزم مثل 

محل جزم جواب الشرط، ویفید النحاة أنھ في مثل ھذه الحالة یصح العطف على الجملة 
 ).یُفك وتتفوْقفالنجاُح حل(التي في محل جزم بفعل مجزوم مثل 

ویكون محل ھذه الجملة :  الجملة التي تكون تابعة لجملة لھا محل من اإلعراب-7
الطالُب (بحسب الجملة المتبوعة من حیث الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم مثل 

جملة یجتھد في محل رفع ألنھا معطوفة على جملة یذاكر ) یذاكُر دروَسھ ویجتھُد
جملة اجتھد في ) قلُت لَك ادرْس واجتھْد(محل رفع، ومثل دروسھ التي ھي خبر وفي 

محل نصب معطوفة على جملة ادرس التي ھي في محل المفعول بھ مقول القول، 
جملة یلعب في محل نصب ألنھا معطوفة على جملة ) رأیُت طالًبا یجري ویلعُب(ومثل 

ى الفقراِء فُھو َمْن ُیحسْن إل(یجري التي ھي في محل نصب صفة لكلمة طالبا، ومثل 
جملة وھو جدیر بالمحبة في محل جزم معطوفة على )  رحیُم القلِب وُھو جدیٌر بالمحبِة

 .جملة فھو رحیم القلب التي ھي في محل جزم
الجملة التي ال محل لھا من اإلعراب : الجمل التي ال محل لھا من اإلعراب: ثانیا

 نستطیع إحالل المفرد محلھا، وال ھي التي ال تكون حالة محل المفرد، أو ھي التي ال
یمكننا أن نقول عنھا إنھا في محل رفع أو نصب أو جر أو جزم بل نقول إنھا ال محل 

 :لھا من اإلعراب، والجمل التي من ھذا النوع سبع وبیانھا كما یلي
أنَت (وھي التي یبدأ بھا الكالم، أو التي تقع في صدر الكالم مثل :  الجملة االبتدائیة-1
، ومثل ھذه الجملة االبتدائیة الجملة التي تأتي في وسط الكالم )یدرُس حاتٌم) (ِجٌدُم

في یوٍم من أیاِم الشتاِء امتألِت (وتكون منقطعة عما قبلھا، وتسمى جملة مستأنفة مثل 
جملة عصفت الریح مستأنفة، وكذلك ) السماُء بالغیوِم، عصفِت الریُح، ھطَل المطُر

 .جملة ھطل المطر
م من عد الجملة المستأنفة قسما قائما بذاتھ غیر الجملة االبتدائیة، واألصح أنھا ال ومنھ

 .تخرج عنھا
) وقال الذي آمن یا قوِم اتبعوِن َأْھِدُكْم(مثل :  الجملة التي تقع صلة لالسم الموصول -2

أعَجَبِني الفتى الذي أخالُقُھ (جملة آمن صلة الموصول ال محل لھا من اإلعراب ومثل 
 .جملة أخالقھ كریمة صلة الموصول ال محل لھا من اإلعراب) كریمٌة
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وھي التي تفسر كالما یسبقھا، وقد یكون التفسیر لعامل محذوف :  الجملة المفسرة-3
فجملة انشقت التي في اآلیة تفسیر لجملة مقدرة تقدیرھا انشقت ) إذا السماُء انشقْت(مثل 

 فال بد من تقدیر جملة تفسرھا الجملة وذلك ألن إذا الشرطیة مختصة باألفعال 
نظَر الحیواُن في استعطاٍف أي (المذكورة، وقد تقترن الجملة المفسرة بحرف أي مثل 

فجملة أعطني طعاما مفسرة ال محل لھا من اإلعراب، وقد تقترن ) أعِطني طعاما
 أن احضر فجملة) كتبُت إلیِھ أِن احُضْر(بالحرف أن الذي یتبعھ جملة فعلیة مفسرة مثل 

فأوحینا إلیِھ (مفسرة ال محل لھا من اإلعراب، وجملة كتبت إلیھ بمعنى قلت لھ، ومثل 
جملة أن اصنع الفلك مفسرة ال محل لھا من اإلعراب، وقد ال تقترن )  أِن اصنِع الُفْلَك

جملة ھل ھذا ) وأَسرُّوا النجَوى الذین ظلموا ھل ھذا إال بشٌر مثُلكم(بحرف تفسیر مثل 
 .بشر مثلكم مفسرة لكلمة النجوى، ولم تقترن بحرف تفسیرإال 

وھي التي تقع بین شیئین متالزمین لتوكید المعنى أو تحسینھ :  الجملة االعتراضیة-4
وتكون الجملة االعتراضیة غالبا جملة قسم أو دعاء أو نداء وتفصل بین المترابطین 

 : ومنھا
جملة وفقك اهللا )  ِغًنى– وفقَك اُهللا - القناعُة(االعتراضیة بین المبتدأ والخبر مثل 

جملة معاشر األنبیاء )  ال ُنوَرُث– معاشَر األنبیاِء –نحُن (اعتراضیة، ومثل 
 :اعتراضیة، واالعتراضیة بین الفعل والفاعل مثل

 )ولم َتْعَبْأ بقوِل العاِذلینا    ربُع الظاعنینا  – َأظُُّن –شجاَك (
 – َأَتمنَّى –سأساعُد (یة بین الفعل والمفعول مثل جملة أظن اعتراضیة، واالعتراض

قابلُت (جملة أتمنى اعتراضیة، واالعتراضیة بین الصلة والموصول مثل ) المظلوَم
، واالعتراضیة بین الصفة والموصوف مثل ) فاز في المسابقِة– ُیَخیَُّل إليَّ –الذي 

فال ُأقسُم (قسم وجوابھ مثل ، واالعتراضیة بین ال) مخلٍص– واِهللا –ُأْعِجْبُت بشاٍب(
جملة وإنھ لقسم )  إنھ َلقرآٌن كریٌم– وإنھ َلَقسٌم لو تعلمون عظیٌم –بمواقِع النجوِم 

 في –إْن تقرِأ الموضوَع جیدا (اعتراضیة، واالعتراضیة بین فعل الشرط وجوابھ مثل 
ألمثلة جملة في رأیي اعتراضیة، وقد ترد االعتراضیة في غیر ھذه ا)  تفھْمھ–رأیي 

 .بین المتالزمات وتفھم من الجملة وال یكون لھا محل من اإلعراب
)  إذا أحسنَت االستماَع فھمَت ما یقاُل(مثل :  الجملة التي تقع جوابا لشرط غیر جازم-5

جملة فھمت ما یقال جواب الشرط غیر الجازم وھي ال محل لھا من اإلعراب، ومثل 
 .جملة أحبك الناس ال محل لھا من اإلعراب) لو صدقَت في قوِلك أحبَّك الناُس(

 جملة جواب الشرط الجازم الذي ال یقترن بالفاء أو بإذا الفجائیة ال محل لھا :ملحوظة
یره بعد إعرابھا جواب الشرط ) َفَمْن َیْعَمْل مثقاَل َذرٍَّة خیًرا َیَره(من اإلعراب مثل 

علھ الضمیر ومفعولھ الھاء مجزوم بحذف حرف العلة، تبقى الجملة من الفعل یر، وفا
 .ال محل لھا من اإلعراب

جملة ألفعلن ال محل لھا من ) واِهللا ألْفَعَلنَّ الخیَر(مثل :  الجملة التي تقع جوابا للقسم-6
 .جملة لنسألنھم ال محل لھا من اإلعراب) َفَوَربَِّك َلَنْسَأَلنَُّھْم أجمعین(اإلعراب، ومثل 

) ذاكَر الطالُب دروَسھ ونجَح(مثل : حل لھا من اإلعراب الجملة التابعة لجملة ال م-7
 جملة ونجح ال محل لھا من اإلعراب ألنھا معطوفة على جملة مبتدأة ال محل لھا من 

جملة قابلتھ ال محل لھا من اإلعراب ألنھا توكید ) قابلُت المدیَر قابلُتھ(اإلعراب، ومثل 
 .لجملة ال محل لھا من اإلعراب
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 تطبیق
)1( 

 : فیما یلي الجمل التي لھا محل من اإلعراب والجمل التي ال محل لھابین
 )قالوا إن یسرق فقد سرق أخ لھ من قبل (-1
 )فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون (-2
 )ھو الذي یریكم آیاتھ وینزل لكم من السماء رزقا وما یتذكر إال من ینیب (-3
 )من عباده ویقدر لھاهللا یبسط الرزق لمن یشاء  (-4
 )ودخل جنتھ وھو ظالم لنفسھ قال ما أظن أن تبید ھذه أبدا (-5
 )من عمل صالحا فلنفسھ ومن أساء فعلیھا وما ربك بظالم للعبید (-6
 )وإذ أوحیت إلى الحواریین أن آمنوا بي وبرسولي (-7
 )أتبنون بكل ریع آیة تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون (-8
 )شر أحدھم باألنثى ظل وجھھ مسودا وھو كظیموإذا ب (-9

 )اهللا نور السموات واألرض مثل نوره كمشكاة فیھا مصباح المصباح في زجاجة (-10
)2( 

 :فیما یأتي جمل لھا محل من اإلعراب بینھا وبین محلھا من اإلعراب
 )إن اهللا یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات (-1
 )غفرانك ربنا وإلیك المصیروقالوا سمعنا وأطعنا  (-2
 )فإذا جاءت الطامة الكبرى یوم یتذكر اإلنسان ما سعى (-3
 یبني لملك الشرق أي بناء    وأتى النھار وسار فیھ طارق-4
 عقود مدح فما أرضى لكم كلمي    لیت الكواكب تدنو لي فأنظمھا-5
 فكل الذي یلقاه فیھا محبب    ومن تكن العلیاء ھمة نفسھ-6
 بكریم أخالق وحسن طباع   خیر علم لم یزود ربھ ما -7
 تدل على أنھ الواحد     وفي كل شيء لھ آیة-8
 فقلت لھا إن الكرام قلیل     تعیرنا أنا قلیل عدیدنا-9

 نظر العدو بما أسر یبوح    یخفي العداوة وھي غیر خفیة-10
)3( 

 : من اإلعرابأكمل فراغ الجمل اآلتیة بجمل لھا محل من اإلعراب وبین محلھا
 .……..… ھذا یوم-2    .…..…… كاد الشتاء-1
 ...……… ھذه-4   .……..… سمعت خطیبا-3
 .….…… لعل الفوز-6   .…..…… طلعت الشمس-5

)4( 
 :أكمل فراغ الجمل اآلتیة بجمل ال محل لھا من اإلعراب

 ....…… أثمرت النخلة التي-2     ...….… واهللا-1
 .….…… إذا أردت مساعدة-4  قلیلأن متاع الدنیا .….…… اعلم-3
 .…….… ما تفعل من خیر-6    .….…… جاء الحق-5

)5( 
 :أدخل الجمل اآلتیة في جمل بحیث یكون لھا محل من اإلعراب مع بیان ھذا المحل
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  والسماء ممطرة-2      تغریده جمیل-1
  إنھ ندم على ما فعل-4      اعمل بنصیحتھ-3
 ن یتقن عملھ یحب م-6      نما بھ الزرع-5

)6( 
 :اجعل الجمل اآلتیة في كالم بحیث ال یكون لھا محل من اإلعراب

  فلن تنال محبتي-2     إن الظلم وخیم العاقبة-1
  رحمھ اهللا-4      أدام اهللا عزك-3
  وظھرت أسماء الناجحین-6      أخصبت األرض-5

)7( 
ربع جمل ال محل لھا ھات أمثلة من عندك فیھا أربع جمل لھا محل من اإلعراب، وأ

 .من اإلعراب
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)8( 
 :أعرب ما یأتي

إن اهللا یمسك السموات واألرض أن تزوال، ولئن زالتا إن أمسكھما من أحد من  (-1
 )بعده إنھ كان حلیما غفورا

 : قال أعرابي قتل أخوه ابنا لھ-2
 إحدى یديَّ أصابتني ولم ُتِرد    أقول لنفسَي تأساًء وتعزیًة  

 ھذا أخي حین أدعوه وذا ولدي     ِمْن َفْقِد صاحبھكالھما َخَلٌف
 
 
 
 

وبھذا تنتھي موضوعات ھذا الكتاب فالحمد هللا الذي أعان بفضلھ وتوفیقھ على تألیفھ 
وجمعھ، وقد كان الفراغ من تألیفھ مساء یوم الجمعة الثالثین من شھر ذي الحجة لعام 

الموافق للسادس عشر من شھر ألف وأربعمائة وتسعة عشر للھجرة النبویة الشریفة، 
لعام ألف وتسعمائة وتسعة وتسعین للمیالد، فللھ الحمد والمنة، ومنھ ) أبریل(نیسان 

الفضل والنعمة، أحمده أوال وآخرا، وأسألھ تعالى أن یتقبل ھذا العمل، وأن ینفع بھ، 
 وأن یعفو عما فیھ من زلل أو قصور، كما أسألھ سبحانھ أن یشملني بعفوه ورحمتھ،
وأن یغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، إنھ نعم المولى ونعم المجیب، 

 .وصلى اهللا على سیدنا محمد وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین
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